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الثانيةالطبعة

لئصلحا!
الال!جبرجميهلنمثرألمحؤنح!ئروشششأضما



الدواجة،)النسحة3140*!!اهه)حلاحول!3ح"ه4،أالعالميةاطعارفدائرة،لأولارئيسيير:مصدرينم!موادهاالموسوعةهدهامشمدتفيإل!

الموادتنقئتلكمع،الدائرةتلكموادمنالكتيرترحمحيتأم(،!89و1171و6991و5991و4991و3991و2991طمعات

عاليةنسبةالتانيةالطبعةبهذهللعتوالتى،المعرفةمجالات!حتل!فيعر!لاحتولى!اقامالتىالإصافات،التاىوإسلاميابمعرلياومواءمتها

عبدالعزيزلنسلطمانمؤسسةموق!عنلالضرورةتعرلاوأفكارآراءمنالموسوعةتتضمنهمافإدولذا.للموسوعهالإسلاميةالعرليةا!ويةاتعمتى

وعملرأيصتعبروإنمالوك(،)وورأسدالعالميةالمعاردصدائرةأوأضوريع(،واا!ترالموسوعةأعمال)مؤسسةاصاشرةاالمؤلسسةأو،الحيريةسعودال

الموسوعةهذهتتطهورأنوالمأمولوإسلاميا.عرلياومواءمتهاوتمقيحهاممراحعتهاقامواأوترحموهاأوالحرادكتبواالدي!المشح!م!حير،الأساتذةمئات

فيوالتمهيدالطبعتنمقدمتياطر.اللهلإدلىاضحديتواوالمواءمةالتمقيحباستمرار،والإللاميةالعرليةالموادمرمزيدليضا!ةطمعة،بعدطبعة

.ال!وأ!المجلدصدر

السويه.وح!اررا،شريفةلويةوأحاديت،كريمةقرآليةآساتالموسوعةهدهتحويفيإء

الثانيةالطبعة

(أم99هـ)9ا914،وايوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسة9

ابشرأثناءالوطنيةفهدالملكمكتةفهرسة

الرياف.-2ط.-العالجةالعربيةالموسوعة

س!742.*6.71ص482

)محموعة(323080699دردمك

(4)محلد3-36-8080699

أ!رليةاالمو!وعات1

1813د13003ديوي

3/18د03ا،لإيداتض9

)محموعة(6اه806-3230ءردمك

(4)محلد!83630-8016

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمملكة16531الرياض-72012بص

(1)8871114:فاكس-1()5491914:تلفولى

!هلأح!لأولولأكا!ولح*ل!ح3ولأ!ول!هلأح

كالأعا!اأ3"ح4لألأل!ولحلأاح95ح4أ**53كالأ؟يا!اأ3؟أول?"أ33،ألأولأ،،52

.!ه.كا*ه72029-أول؟4!لا63311أ!4:ولهيحهم43،عا،أ،الأ!عول

.اح+(1)941)459-.*!3(1)941أة87

6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

اوالطعحقوقجميع

المولعوعة،هذهأجزاء

أ!!اسواء،ومميلةبأي

إلاغيرها،أوتسجيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

منجزءأيببممسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءحميعفيوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستنساخاكانتأو،ميكاني!جةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائللت

الناشر.منكتابيبإذن
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ويساويوأبجديا.هجائياالثانىالعربيالحرفالباء.ب

حسابانظر:.الجملحسابفى)2(الرقمعدديا

الترتيبحسبعشرالسادسالترتيبفيويقع.الجمل

ابنعندوالثالثأحمد،بنالخليلعندالقديمالصوتي

الأولالترتيبفييقعالحديثالصوقيالترتيبوفى.جني

المعاصرين.الصوتياتعلماءعند

انفجاريشفويصوتالباء.الصوتيةالصفات

الرثمينمنالصادرالهواءيقفالباءنطقعندمجهور.

كاملا،انطاقاالشفتانمعهوتنطق،الشفتينعندتافاوقوفا

فيندفعالشفتانتنفرجثم،الزمنمنمدةالهواءويضغط

معهوقتذبذبانفجاريا،صوتامحدثا،الفممنفجأةالهواء

نصوقد.جهرهكانهناومن،النطقأثناءالصوتيةالأوتار

إذا)قلقلة(بصويتالباءتحريكوجوبعلىاللغويون

الانفجاريتحققحتىالكلمةوسطفيساكنةكانت

بمالقمريةالحروفمنوالباء.الصوتبهذاالتامينوالجهر

البحر.مثل:،وكتابةنطقاالتعريف)أل(لاممعهتظهر

الصامت.انظر:

المعانيحروفمنالباء.النحويةالاستخدامات

وهوللإلصاقوتردالأسماء،منبعدهافيماللجرالعاملة

معانيهاجميعفييفارقهالامعنىوهولها،الأصلىالمعنى

حقيقىوالإلصاق.!ميبويهعليهاقتصرولهذا،الأخرى

وترد.بداركمررت:مثلمجازيأو،بيدكأمسكت:مثل

بالقلم.كتبت:مثلبهالمستعانعلىدخلتإذاللاستعانة

وعلتهالفعلسببعلىدخلتإذا،والتعليلللسببيةوترد

النقل،باء:وتسمى،للتعديةوترد،بالجوعماتمثل

مثل:مفعولأالفاعلفيصيرمتعديا،اللازمالفعلفتصير

للقسموترد.أذهبه:أي.71:البقرة!بنورهماللهذهب)

حذفأوالقسمفعلمعهاذكرسواءحروفهأصلوهى

الظاهرعلىوتدخل،لأجتهدنوبالله،باللهأقسم:مث!

للعوضوترد.لأفعلنوبك،لأجتهدنبالله:مثلوالمضمر

.بالفرسالداروخذبهذا،هذابعتكمثل:،المقابلةأو

تعالى:قولهفيكما،المتروكعلىالحالةهذهفيوتدخل

وترد6.أ:البقرةخير!هوبالذيأدنىهوالذيأتستبدلون)

بلاالاخرعلىالشيئينأحدتفضيلعلىوتدل،للبدل

يأ،النعمحمربهامايسرني:مثل،مقابلةولاعوض

اللهنصركمولقد):مثلفي(:)بمعنىللظرفيةوتردبدلها.

)بمعنى:للمصاحبةوتردفيها.أي.231:عمرانآلببدر!

وترد.بسلاماهبطو:،بسرجهالفرسبعتك:مثلمع(

عبادبهايشربعينا)مثل:منبمعنىوتكونللتبعيض

فاسأل):مثلعن،:بمعنىوتردمنها.أي6،:الإنسان!الله

بالحرفلتمثيلخاصةطرو

!

الردهة.مورسإسارات

5"لابححدكع

السعورية.كيالمستخدمةالإشاريةيريل

العرلي!الخطمتمختلفةبأنواعإب!الباء

رر

الكوفي

-

الفارصي

الطاسكي.النسخقيالباءمتنعاذج

ي

الد.كي

ب

الرتعة



الزهوربائع6

)بمعني:للاستعلاءوترد.عنهأي.95:المرتانخبيرا!به

يؤدهبقنطارتأمنهإنمنالكتابأهلومن):مثلعلى(

وهىأطتأكيدوتردقنطار.على:أي75،:عمرالىال!إليك

:أي،مافعلتبحسبكمثل:،الإعرابفيلفظاالزائدة

،41:العلة!يرى!اللهبأنيعلمألم:)ومثل،ذلكحسبك

شروحوللباء.8:الت!!!الحاكمينبأحكماللهأليس)و:

النحولنن.عندأخرى

بنقطةالمعجمةالحروفمنأجاءا.الكتابيةالصفات

ه!صذا:مفردةالباءت!ضبأخسخاخصأشيتحتها.منواحدة

مث!!:في!به!صذاقبلهابماومتصلة.شربمث!!:فيب،

ومتصلة.لكمثل:فىبحرو!ا:بعدهابماومتصلة.يكتب

يبني.مثل:فيبه!صذا:بعدهاوماقبلهابما

الألفباء.،الابجديةبمالعربيةالحروف:أيضاال!

فيوضعهابعدالمقطهوفةاشهوريبيعتاجرالز!ريائع

أجذور،وا،النباتاتأبصالأيضايبيعوقد.النباتاتأصص

يستخدم.بالنباتالعنايةأدواتومختلفايأصص،اوتربة

خاصاتدريباتلقىممنأزهارمصففالأزهاربائيمأغلب

الأزهارالترتيبيقومونوآخرونالأزهار،ترتيبفي

بأنفسهم.

مستثبتاتمنأجيعامحلاتلأغل!الأرهارتجلب

رأحداثتأ،رهار1بائعىلبعضرأنغير.تجاريةومشاتل

منيبيعونما!سلىأو،أغلبفيهايزرعونمستنبتات

وأالمح!مرنباتاتأرأزهارااشبائنيشتريوقد.النباتات

بائعيمنكثيروينتمي.إليهمالبابإرمعالهامنيطلبون

مختل!فيالأزهارلبائعيتجمعاتشكللرابطةالأزهار

فيالمشتركينمنالازهاربائعيأحدتلقىفإذا.العالمبلاد

راهيةمعرو!حاتيصم،أعلاهواض!!هوحماالأزهاربائعمحل

الأرهارا،ئعويساعدالمقطودةالأرهاراوالأ!ك!نباتاتم!الأأ!الى

.المناسماتلمحتلصالأزهارواالاتاتاحتيارعلىزبائنه

*؟يزئنسضكس؟ع-بر!و+-

؟ءكا!ح!لأفي،،صثبئج!،؟؟مموبزء-ع/ء-"--!-صء،،؟بر،صلىث!

لأىكاضء

؟سد!!-؟!إ؟!ء4

ه

الأدواتمنعدداالأرهارلائايستحدمالأزهار.منلاقةإعداد

لط:مامتلادالسحلسةساتأعلاهأصاقةادت!اد،011
وسر-مرومو-.م!صهـلو

صساعمةاة"أ

.-!هـور

يحيلفإنه،أخرىمدينةإلىأزهاربإرسالطلباالرابطةهذه

تلكفيالرابطةفيعضوآخر،أزهاربائعإلىالطلب

وأالهاتفطريقعنإماالطلبتحويلويتم.المدينة

.الحاسوب

لممارسةخاصلتدربالمحتر!الأزهارسا!لحتا-لا
لع.ت

بدراسةأزهاربائعيليكونوايتحهونالساسمنف!ض.مهشه

المفيدمن.الزينةنباتاتورعايةإنتاجعلماأيالأزهارزراعة

بعضوتعد.التخزينوسائلو،البيعبفنونا،لمام1أيضا

بيعمحلاتمنوكثيرالأزهار.زراعةلتعليممناهجالمدارس

المهنة.هذهفىالمبتدئينلتدريبمناهجلهاالأزهار

المحمية.البيوت؟الزهرة،الزهارةأيضا:ان!

أيضاويسمى.الكاثوليكيةالرومانيةال!ضيسةرليسالبالا

تستخدملاتينيةكلمةوهي(،القساوسة)كبيربونتف

القديمة.رومافيالقساوسةمجلصرأعضاءعلىللدلالة

كلعلىتطلقباباكلمةكانتالمبكر،تارلإلكنيسةوفي

أصبح،الميلاديالسادسالقرنبداياتمعول!ش.أمعقف

أسقفعلىللدلالةالغربيةال!ضيسةفييستخدمالمصطلح

خاصة.روما

الدينرجالدرجاتأعلىبينمنالباباويختار

أصلمنالبابواتومعظم.بالكرادلةالمعروفينالنصراني

بولجونأصبح،أم789عامفيولكنتقريبا،إيطالي

فيولدإنهإذبمام523عاممنذإيطاليغيرباباأولالثاني

تارلفيالبابواتسلسلةفي426رقماالباباوهولولندا،

يستقيل،أنويمكنه،الحياةمدىالباباوينتخب.الكنيسة

الحكومةإلىتشيربابويةوكلمة.يقالأنيمكىلاولكن

البابا.وظيفةإلىوكذلكالبابا،يرأسهاالتيالكاثوليكية



البابا

تتعلقالنصارىعلىدينيةسلطةللباباالبابا.سلطات

الكنيسةوحكومةالدينيةوالممارساتوالأخلاقبالعقيدة

الفاتيكانلمدينةالمدنيةبالإدارةتعنىدنيويةوسلطة،الإدارية

مستقلة.دولةبوصفها

بشؤونيتعلقفيمامعصومالباباأنالكاثوليكيعتقد

الكنيسةبشؤونشعلقفيمامعصومغيرولكنه،الدين

يمكنهإذ،مطلققضائيحكمهفإن،ذلكومع.الإدارية

ويعين،الكرادلةفيعين،الكنيسةلكلقانونايضعأن

)الأسقفيات(الأبرشياتويؤلس!،ويعزلهمالأساقفة

.الجديدةالنصرانيةالدينيةالطوائفعلىويوافقويقسمها،

الدنيويالقائد،الوسطىالقرونخلالالبابا،كان

،أم087عامإلىم756عامومنذ.الغربفيالمهيمن

بالولاياتعرففيماإيطالياوسطعلىالبابويةسيطرت

مدينةفيمحصوراأصبحالانالبابويةنفوذولكن.البابوية

تتعدىلاإذبمالعالمفيمستقلةدولةأصغروهي،الفاتيكان

0001سكانهاعدديتجاوزولاهكتار،1.44مساحتها

العامة،وأشغالهاوطوابعهاوعملتهاعلمهالهاولكن.نسمة

يسمى،دوليونممثلونوللبابابها.الخاصةالاتصالونظم

الدبلوماسيينيستقبلكما،البابويالسفيرمنهمواحدكل

مئاتيمثلمؤثراعالمياقائدابصفتهويتحدث،الأجانب

موضوعاتفيويخوض،الرومانالكاثوليكمنالملايين

المتأخرونالبابواتأصدروقد.دينيةوغيردينية،عديدة

وغيرها،لحميامميةجدليةقضاياحولالتصريحاتمنعددا

منوغيرهاوالإجهاض،النسلوتحديد،الحكمكاستبداد

وغيرها،الغربيةالمجتمعاتفيالأسرةتهمالتيالقضايا

.التنصيريوفكرهممعتقداتهممعتتفقوالتي

البهاباالكاثوليكالنصارىيخاطب.والزيالألقاب

الرسميةبالوثائقفىنفسهويصف.قداستكبمطمة

الرداءيسمىمميزا،دينئازئاويرتدي.الربخدامخادم

الكهنوتي.

الفاتيكانقصرفىالبابايعيش.اليوميةالباباحياة

فيبابويةفيلاإلىالصيففيويرحل،السنةأياممعظم

شرقيجنوبالألبجبالفيجاندولفوكاستلمدينة

السادلحمةمنيبدأالذي،اليوميبرنامجهويشتملروما.

قداسأداءعلىتقريبا،الليلمنتصففيوينتهيصباحا

مكتبيةوأعمال،وخاصعام(نصرانية)طقوس

وفقا،الرياضةمننوعوممارسة،رسميةواستقبالات

ومحدد.دقيقلبرنامج

طريقعنينتخبونالبابواتكانالبابا.انتخاب

رومامنالدينرجالفيهايشارك،محليةانتخابات

القادةمنوغيرهموالأباطرةالملوكوكان.المجاورةوالمناطق

التأثيرويحاولون،الانتخاباتإجراءفييتدخلونالعلمانيين

فى.العالميةالشؤودمنكتيرعلىبالتعليق،دولىكزعيمالمابا،يهتم

تحسينإلىيدعوعامانداءالثانيبولحونالمالاوقعأم859عام

الغربية.وأوروباالثرقيةأوروبابينالعلاقات

توضعبدأت،أم950عاممنبدءاولكننتائجها.على

نيكولاسالباباأعلنفقدبمالانتخاباتلإجراءرئيسيةمعالم

يكونواأنيجبالمنتخبينأنام(01160)95الثاني

نأ،الثالثمجفلاتيرانقرربمأم917عاموفي.كرادلة

الباباانتخابوأنمتساو،اقتراعحقلهمالكرادلةكل

البابااتخذ،أم274عاموفي.الثلثينأغلبيةيتطلب

لمنعأخرىخطواتام(2-172176)العاشرجريجوري

يجتمعواأنالكرادلةمنطلببأن،الانتخاباتتأخير

فيمعايكونواأنويجبالبابا،موتمنأيامعشرةخلال

الجديد.الباباينتخبواحتىالخارجىالعالمعنعزلة

التيالضوابطلهذهوفقاالآنالانتخاباتوتجرى

فعندما.الميلاديعشرالسادسالقرنمنذتطبقأصبحت

الكرادلةكلالكرادلةمجمعكهنةكبيريخبرالبابايموت

،الفاتيكانمدينةفياجتماعإلىويدعون،المنصببخلو

البابا.موتبعديوماعشرينتتجاوزلامدةخلاليعقد

الاقتراعطريقعنالباباانتخابشمأيامثلاثةوخلال

قبولهعنيسألمعينشخصاختياروبعد.السري

يختارهالذيالاسمعنيسأل،استجابفإذا.للمنصب

سناالكرادلةأكبريعلنثم،الكرادلةلكلالالمممويعلن

بعد.فيماللبابارسميتتويجويقامالجمهور،إلىالاختيار

تاريخيةنبذة

غيرهاعلىمزيةرومالكنيسةيكنلم.الأولىالبابوية

النصراني،التاريخفيرومالمكانةنظراولكن،الكنائسمن



البابا8

مكانةالأسقفهاوأصبح،خاصةأهميةكنيستهااكتسبت

عاصمةقسطنطينالإمبراطورنقلوحينما.متميزة

قادةبعضاعتقد،القسطنطينيةإلىرومامنالإمبراطورية

تكونأنيجبالقسطخطجنيةأسقفأنالشرقفيالكنيسة

ليوالباباحاولوقدروما.أسقفلسلطةمساويةسلطةله

أسقفسلطةسموعنالدفاعم(461-044)الأول

والإنجيليةالإلهيةالسلطةخلالمنأنهإلىوذهبروما،

وأنهبوس،القديسمنحصاملةقوةروماأسقفورت

أسه.والقانونىالشرعيالخليفة

الإمبراطوريةكانت.الوسطىالعصورخلالالبابوية

مهددة،الميلاديالخامسأعرناخلاأ!،الغربيةالرومانية

وقد.البربريةالقبائلمنالمتكررةالهجماتمنبالدمار

أضعفهاكما،البابويةالسلطةالهجماتتلكأضعفت

علىالحارجينيعنيكنسي)مصطلحالهرطقةنموأيضئا

واسبانيا.إفريقيانصارىبين(الكنيسةتعاليم

095)الأولجريجوريالقديسالبابادافعوقد

التسعينياتوفي.البربريأ!جوماضدإيطالياعنم(406

معسلاماتفاقيةعقدالميلاديالسادسالقرنمن

منوتمكن،دنيويةقوةأبابويةابدلكفأكعسباللومبارديين،

وفي.أجاإيطاوشماليوشرنساأسبانيافيالكنيسةتقوية

إنجلترا.إلىالنصرانيةدخلتعهده

الكنائسبينالسنينمئاتاستمرالذيالصراعأدى

الأولنيقولاالباباب!تتاريخينزاعإلى،والغربيةالشرقية

انتهىالقسطحطنيةبطريركوفوتيوسم(867-)858

بابويةخلالأم540عامالكنيستينبينالتامبالانشقاق

أم(.450-401)9التاسعليو

التاسئالقرنينخلالونفوذهاالبالويةسمعةوانحدرت

السيطرةالرومانالنبلاءحاولعندما،الميلاديينوالعاشر

الكنيسة،مناعببيعخلالمنالبابويةمنصبعلى

أصسبي!!.اهذافيالاغتيالدرجةبلغتالتيالمؤامراتونسح

قادوالفرنسا،كلنىفيبمدكتاينديرمنرهبانا،ولكن

وممارسةالكنيسةبئمناصبمنللتخلصإصلاححركة

.الغفرانصكانظر:.للزواجالدينرجال

هذهأم(01610)95الثانينيقولاالبابادعموقد

قراراوأصدر،المتزوجينالقساوسةحقوقفقيد،الإصلاحات

موجهقراروهو،الكرادلةمنالبابامنتخبويكونبأنيقضي

استمرتكما.الكنسيةالمناصببيعضدأساسا

-01)73السابعجريجوريالباباعهدفيالإصلاحات

الكنسية،المناصببيعضدقوياقراراأصدرالذيأم(850

الباباأنجريجوريوادعى.أم750عامأصدرهاوثيقةفي

لهالباباأنعلىولص.والمدنيينالدينيينالقادةعزلسلطةله

.النصارىكلعلىوقانونيةشرعيةسلطة

أم(،1216)891الثالثإنوسنتالباباجاءثم

الشؤونعلىأثروقد.الوسطىالعصوربابواتأقوىوكان

تألمميسشجعكماأوروبا،دولمعظمفيالسياسية

وكان،والدومينيكانكالفرنسيسكانالدينيةالطوائف

بارعا.وقانونياإداريا

بونفيسالبابايدعلىقمتهاالبالويةالسيادةبلغتوقد

عامبابوياقراراأصدرالذيأم(303-921)4الثامن

علىيعتمدإنسانكلخلاصأنعلىنص،أم203

البابا.لسلطةخضوعه

فترةخلالالثامنبونفيسكان.البابويةاضطرابات

عاموفي.الرابعفيليبفرنساملكمعصراعفي،ولايته

فيالبابا-فرنسيضابطبقيادة-الجنوداعتقلام،303

سراحهأطلقالباباأنورغمأجا.بإيطاأناجنيفيأصرتهمنزل

علىالبابويةسيادةنهايةإلىترمزالحادثةفإن،أيامثلاثةبعد

العلماني.الغربيالعالم

فيالبابواتأقامأم377إلى9013عامومن

ماالبابويةعلىالفترةهذهوجلبت.الحاليةبفرنساألمحييون

ام378عاممناستمرالذيالكبيربالانشقاقيعرف

حولالكرادلةبينداخلياتنافساوشهد.أم174عامحتى

عامكونستنسمجمعفيإلآيحسملم،البابويةمنصب

م.1417

حركةكانت.علاحوال!النهضةعصريفيالبابوية

خلالإيطاليافيبدأتوقد،أوروبيةثقافيةحركةالنهضة

أنحاءفيوانتشرت،الميلاديعشرالرابعالقرنأوائل

حركتوقد.تلتالتيعامالمائتيحلالالغربيةأوروبا

قوميةنظراتفىنفسهاأظهرتالتيالقوميةالروح

ملوكهماانتهزاللتينوإنجلترافرنسافيللبابويةمناهضة

منكبيراجزءامنحهمعلىالبابويةفأحبرواالفرصةهذه

فيقوميةكنائص!نشأتوقدوممتلكاتها.الكنيسةضرائب

البابا.يحكمهاالتيالعالميةللكنيسةمنافسةوفرنساإنجلترا

إيطاليينأمراءالنهضةعصربابواتمنكثيروكان

البورجيين:مثلشهيرةإيطاليةأسرمنانحدروامحنكين

وأدبلوماسيينليكونوامنهمكثيرواعد.ميدتشيوال

وكان.دينيينقادةلاللفنونمشجعينأوعلمانيينعلماء

جلكانتإذ،أخلاقياتهمفىمشكوكامنهمعدد

ومن.أسرهموترقيةالفنونعلىمنصبةدنيويةاهتماماتهم

الديأم(-484أ471)الرالغسكستسالباباهؤلاءبين

إخوتهأبناءمناثنيننصبوقد،للفنوراعياعالماكان

الثانىيوليوسالباباأصئأحدهما،كرادلة

أعمالودعمفطخا،إدارياكانالذيأم(15-3ا05)3

يتظاهروكانأنجلو.ومايكلرفائيل:المشهورينالفنانين

السياسيةبالشؤوناهتمامهولكن.بالإصلاحبالاهتمام



البابا

ومن،للكنيسةالدينيةبالحياةاهتمامهمنأكثركانوالحرية

الصورةلإصلاحشيئايفعلولم،إصلاحاتأيةيقدملمثم

للبابوية.ألاخلاقية

النهضةعهدمئهايات-البابواتمنالعديدوحاول

فيهكانتالذيالوقتفي،داخليةتعديلاتإجراء-

لمالتي،البروتستانتيةالإصلاحبحركةمهددةالكنيسة

الكاثوليكية.الكنيسةعنانفصلتبلالبابا،سلطةتقبل

اللإصلاخلحركةفعلكردالمضادةال!صلاخحركةونشأت

عشرالسادسالقرنينخلالالكاثوليكيةالإصلاححركةأو

الثالثبولالبابادعاوقد.الميلاديينوالسائكلشر

كانالذيترنتمجمعانعقادإلىأم(،954)1534-

وفيه،،أم563عامإلىأم545عاممندوريايجتمع

وتجديدالكنيسةممارساتإصلاحأجلمنالاساقفةعمل

يسوعجمعيةرسمياالباباوأجاز،الكاثوليكيةالعقيدة

عامأنشئتالتيالدينيةالطائفةوهي،باليسوعيةالمعروفة

.مباشرةللبابابولائهمأعضاؤهاوتعهد،ام534

حربخلالللإصلاخالكنيسةجهودوامشمرت

لاتفاقيةووفقا.أوروبافيأم(46-1618)8عاماالثلاثين

يحددالحاكمدينأصبحبمالحربأنهتالتىوستفالياسلام

المشاعرالمبدأهذاعكسوقديحكمها.التيالمنطقةديانة

البابويةنفوذمنقللتالتيأوروبافيالسائدةالقومية

السالغالقرنمنتصفوفى.البروتستانتيةألمانيافيلاسيما

الجديدةالقوميةالدولحكامكانتقريبا،الميلاديعشر

دعاوىأييتحدىمطلقإطارفيسلطتهمإلىينظرون

السلطة.لتلكبابوية

عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفىالبابوية

عشرالثامنالقرنخلالالبابويةهوجمتاغلادلنن.

داخلحركةحاولتفقد،جهاتعدةمنالميلادي

ا!ابويئا!زمنتحطأنالفبرونيةتسمىالألمانيةالكنيسة

منالتنفيذموضعالجوردينيةيسمىمماثلامبدأوتضع

للحركةوكان.المقدسالرومانيالإمبراطورجانب

فولتيرعارضكمانفسها.الأهدأففرنسافيالغاليكانية

وأثر،بشدةالنصرانيةالكنائسالفرنسيينالمفكرينوبعض

والكنيسة،الدينضدالعامالرأيموقففيفكرهم

خاصة.بصفةالرومانيةالكاثوليكية

0174)عشرالرابعبنيدكتالقدي!وكان

خلالالنصرانىالغربفيشهرةالبابواتأكثرأم(758

البروتستانتاحترامحازوقد.الميلاديعشرالثامنالقرن

حاولماهرا،إدارياوكانالمستنير.لحكمهمعاوالكاثوليك

وأسر،القعليموشجع،للبابويةالأخلاقىالنفوذتقوية

النصرانىالتاريخلدراسة)الأكاديميات(والمعاهدالمدارس

ني.لروماوا

عشرالتاسعالقرنمعظمخلالالبابواتوتعاون

تحكمكانتالتيالمحافظةالسياسيةالقوىجمعالميلادي

تقاليدهابسببالكنيسةالقوىتلكدعمتوقدأوروبا.

ولكن.الاجتماعيالاستقرارأساستمثلالتيالعريقة

جمعأخرىمعارضةفيالبابويةوضعالمحافظينمعالتعاون

وقد.البابويةضدغالباكانوأالذينالاوروبيينالأحرار

والسياسى.العلمىالتقدمتعوقالكنيسةأنالأحرأرادعى

مدةام(-878أ)846التاسمعبيوسالباباحكم

الذينالأحرارمنوكان.التاريخفىباباأيمنأطول

ولكن.الإيطاليةالولاياتمثلالمناطقبينالوحدةيحبذون

حولهالإيطاليينالقوميينجانبمنللبابويةالمستمرالتهديد

الأخطاءخلاصةفيبيوسونددمتشدد.محافظإلى

.آنذاكالحديثالفكرأخطاءأنهاعتقدبماأم(86)4

البابويةالولاياتتكونكانتالتيالأرضكلوأصبحت

،ام087عامبحلولالمستقلةالإيطاليةالمملكةمنجزءا

اللاتيرانيةوالقصورالفاتيكانفىالباباحدودوانحسرت

فيبيوسوانعزلجاندولفو.كاستلفيالبابويةوالفيلا

السياهمحةخلفاؤهاتبعوكذلكسجينا.نفسهوعدالفاتيكان

دولةلاتيرانمعاهدةأحدثتحتىعاما،06لمدةنفسها

.أم929عامالمستقلةالفاتيكانمدينة

فىوتزداد،تنموالكنيسةداخلالبابواتسلطةوبدأت

وأصبحت.السياسيةسلطتهمفيهتدهورتالذيالوقت

يناهفالعقائد،منمحددلنظامحارساتمثلالبابوية

الرئيسية.الحديثالفكروتياراتالبروتستانتية

أكثرالعشرينالقرنفيالبابواتأصبح.اليومالبابوية

منالرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةأتباعفىوتأثيرانشاطا

نفسهالوقتفىالكاثوليكيالفكروأصبح.مضىوقتأي

فىسيمالا،الكبرىالفكريةالتطوراتمعكبيرتوافقفى

والتاريخالطيعيةوالعلومالفلسفةمثل:مجالات

الإنجيلية.والدراسات

-91)58والعشرونالثالث)يوحنا(جونوأصبح

عقدإلىدعاإذ،شهرةالمعاصرينالبابواتاكثرم(6391

العقيدةوتحديثتجديدفيليبحثبمالثانيالفاتيكانمجمع

ما629عامالمجمعافتتحوقد.الكاثوليكيةالدينيةوالحياة

أشهرمنوكان.جونموتبعدأم659عامواختتم

الفكرةوهيالكولجيطلتي،للمجهـ!ضيةتحدياالقضايا

بينمشتركةتكونأنينبغيالكنيسةفيالسلطةبأنالقائلة

الاخرين.النصرانيالدينورجالالأساقفةومجمعالبابا

خليفةام(،-789ا)639السادسبولتراسوقد

القضاياوسحب،المجمعفيالأخيرةالجلسات،جون

المجمع،أعمالجدولمنالنسلوتحديدكالعزوبةالخلافية

لنفسه.المسائلهذهحولبالقرارواحتفظ



الغفارعبدبابا،01

غيرباباكأولام789عامالثانيبولجونوانتخب

-1)522الهولنديالسادسأدريانمنذإيطالي

نشاطاالبابواتأكثرأنهبولجونأثبتوقدأم(.523

منأكثرالناسم!كثيرورآهسافرفقد.الكنيسةتاريخفى

القضايامعالجةفيالرغبةساعدتوقد.سابقباباأي

فيالنصرانيالغربتاريخفىالمهمةوالسيامميةالاجتماعية

خلفتالقضاياتلكمواجهةول!ش.البابويةمقامزيادة

تلكوتركزت.الكنيسةداخ!!والمحافف!أالأحراربينتوترا

مث!:الحساسةالاجتماعيةالموضوعاتحولالتوترأت

البالابينبالعلاقةالمتعلقةاغضاياواوالطلاقال!جهاض

بالكنائسوالعلاقة،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةوأعضاء

النصرانية.غيرالأخرىوالأديان،الأخرىالنصرانية

الموسوعةفيملةذاتمقالات

مديةتي!ساد،الفاالأسص

كيسةبطر!،القديساللوثريالدييالإصلاح

الكارديالالمصاداللإصلاح

امماتوليكيةاماليةالررأ!صيسةامحلسليزا،

الأ:أ!اسحفالفالي!!ارالسويسريالحرس

اضاىاالماتي!صاد!حمعالبالويةالدول

أسصرايحةاالشعميميةالرسالة

بابا.الغفارعبدانظر:.الغفارعبدبابا،

لعينا(،الحص)اعضاءحفلزواا:نظرا.لعدقالؤ!

.()القزحية

هـ،ا131938)2حسنيمحمدالبابا،

بأسلوبهاشتهر،مبدعدمشقيخطاطأم(.4918-969

دمشقفينشأ،المميزةالخطةالتراكيبفيالقويالمجدد

فكانحدأثتهمنذالخطوأحب،الأولىعلومهفيهاوتلقى

وتتلمذالعسكر،قاضيعزتمصطفىخطوطيحاكي

السلطانأوفدهالذيرسايوسفالكبيرالخطاطعلى

عندالأمويالجامعخطوطلكتابةدمشقإلىعبدالحميد

عارفلاحمدونذاشسوقيلمحمدتلميذاوكان.تجديده

حيثأم129هـ،1331عاممصرإلىهاجرالفلبوي،

بينالحركةفيمشهصغرأفادهوقد.الخطفىعمل

سريعاوكانلهااللازمةالخطوطليكتبالحجريةالمطالغ

فيهعملهيمارسكانالخليليخانفىبيتااشترىجدا.

للحفروورشةخاصام!ضبالنفسهيفتتحأنقبل

ذاعأنوبعد.أم929هـ،1348عاموالزنكوغراف

فيالمتميزوأسلوبهورشاقتهخطهبجمالواشتهرصيته

اتصلجييعا،الخطوطلأنواعوتجويدهالخطيةالتراكيب

نجيبالخطاطينمنوأمشفادمصرفىالخطاطينبكبار

الألحماتذةمنوكان.الرفاعيعبدالعزيزوالشيخالهواوينى

تحسينمدرسةفىللتدريساختيارهمتمالذينالأوائل

،أم229اهـ،341عامإنشائهاعندالملكيةالخطوط

الأربعينياتفيالفنيةللتربيةالعاليالمعهدفيدرسكما

.الميلاديالعشرينالقرنمن

المدرسةفيالخطاطينمنكبيرعددعليهتتلمذوقد

الإسكندريالخطاطتلاميذهأبررمنوكانوخارجها،

باسمه،المعروفةالمدرسةمؤسسإبراهيممحمدأممبيرا

سعدومحمدأحمد،ومحمد،المكاويعليومحمد

الكبيرالخطاطمنهمالخطاطينمنكبيراعدداوأجاز.الحداد

اللوحاتمنكبيراعدذاترك.البغداديمحمدهاشم

الصامتةللسينماالخطوطمنآلافاوكتبالخطةوالآثار

فىفخريةدكتوراهوحاز،الختلفةوالمطبوعاتوللكتب

يحبلاوكان.أمء69اهـ،385كندامنالخطفلسفة

فيتوفي.وفنهعملهفىالحريةإلىوينزعالوظيفيالارتباط

الفنانين.منعائلةمخلفافيهاودفنالقاهرة

محمد.هاشم،البغدادي؟العربيالخطأيضا:انظر

كلوز.سانتاانظر:.لويلبابا

أسستركىأميرأم(.053-أ)483؟بر

بمابر.أيضااسمهويقرأالهند.فيالمغوليةالإمبراطورية

شملت.وفاتهحتىأم26ءعاممنحكمهمدةامتدت

الشمالية.الهندمعظمحكمهمدةخلالالإمبراطورية

اليوميعرففيماتقعمملكةوهي،فرغانةفيبابارولد

وبأسقوةذويمحاربينمنأصلهوينحدر.بأفغانستان

حياتهبدايةفيبابارحاول.وتيمورلنكجنكيزخانوهما

إلا،تيمورلنكعاصمةكانتالتىسمرقندعلىالاستيلاء

شمالإلىاهتمامهوجهثم.بالفشلباءتمحاولاتهأن

عاموفي.أفغانيةسلالةحكمتحتكانتالتيالهند

دحرمنبابارجيوشتمكنتدلهيمنوبالقربام526

وطيبا.حكيماقائداباباركان.دلهىسلطانجيوشق

الهند.:أيضاانظر

طعموللبابايوبذرتها.لبهايؤكلاستوائيةثمرةالياياي

ثماروتؤكل.وجأبالفيتامينغنيةولكنها،الحلاوةقليل

كما.الطعامعقبكتحليةأوكإفطارطازجةالباباي

)الهلام(،الجليصناعةفىالناضجةالثمرةتستخدم

غيرالبابايأما.والشربات،والسلطاتوالفطائر،أحصائروا

يالبابأنعنفضلا،كالكوسةيحمصأوفيغلىالناضج

فييستخدمإنزيموهوللبابائين،مصدرايعدالفجالأخضر

الإنزيمعلىالحصولولمجم.اللحوموتطريةالهضممتسهيل
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الحلاوةقليلةوثمرتهاالنخيلمتلشحرتهاتنمواستوائيةثمرةالباباي

كتحليةأوكإفطارزجةصاأأجاباياتماروتؤكل.بالفيتامينغيةولكنها

.الطعامعقب

الثمرةتفرزهالذي،الأبيضالدبقاللبنتجفيفخلالمن

قشرتها.خدشعند

وفى.والبيضىالكرويبينالبابايأشكالتتراوح

وللثمرة.كجم7إلى.،\منالناضجةالثمرةتزنالعادة

الأخضرإلىالمائلالأصفربينألوانهاتتراوحملساءقشرة

أحمر،أووبرتقالياأصفرلبهايكونأنويمكن.والبرتقالي

البازلاء.حبةبحجمسوداءبذوربدأخلهوتوجد

وقد،رفيعجذعلها،بالنخلةف!بيهةالبابايوشعجرة

أفضلبشكلالشجرةتلكوتنمو.ام.ارتفاعحتىتنمو

زرعوبعدالجيد.التصريفذات،الخصبةالتربةفى

12و9بينالثمارحملفىوتبدأ،بسرعةتنبتبذرتها،

للشجرةالسنويالإثمارويتفاوتزرعها.تاريخمنشهرا

.ثمرة015و21بينأيكبيراتفاوتا

وماالوسطىأمريكامنطقةهوالأصليالبابايوموطن

المناطقمنكثيرفيتجاريةبكمياتالشجرةوتزرعحولها.

البرازيل،العالمفيالبابايثمرةمنتجووتحصدر.الاستوائية

والمكسيك.،لهندوا،ندونيسياوإ،وتشيلي

الناطقةالأخرىالدولوبعضنيوزيلندا،وفى

البابايأنغير،الأمريكىبالبابايالباباييعرفبالإنجليزية

جنوبفىتنموالتىنفعسهاالأمريكيالبابايبثمرةليس

الأمريكى.البابايانظر:.المتحدةالولايات

التيالصغيرةالشجيراتمنشجرةالأمردكياليابي

وتشبه،بابايتسمىثماراتنتج،الشماليةأمريكافيتنبت

جنوبيفيالبابايويكثرالقصمير.الغليظالموزماحدإلى

الصيورفيالمظو

والشتاء

الشماليةأمريكانباتاتمنالأمريكيالبابايشجرة

،كنساسحتىشمالأمنطقتهوتمتد،المتحدةالولايات

أوراقوتنتشر.نيويوركوغرب،ونيوجيرسي،وميتشيجان

أنواعبعضأوراقوتشبه،مظلةشكلفىالنباتهذا

ليمسترائحتهافإنالأوراقتضغطوعندما.المجنولية

،أم2و3بينيتراوحارتفاعإلىالبابايوينمو.جيدة

ولونها،سمأوه5بينماطولهايتراوحثماراويثمر

لكنوحلو،ناعمأصفرلبولهامخضر.بنيالخارجي

أما.المائدةعلىيقدمطعاماتجعلهالتيالدرجةإلىليس

غير،قيمةلهوليمستوخشنجدالينفهوالبابايخشب

صيدشباكصنعفىيستخدمالرفيعالليفىقلفهأن

.الأسماك

المناطقفيتزرعالبابايأسمهاأخرىشسجرةوهناك

فيالمحليللسوقتزرعكما،تؤكلالتىلثمارهاالإستوائية

.البابايانظر:.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتفلوريدا

أم(.3ء0-4831هـ،379-)888شاهبابر

يرحلمسبه.مسلمهنديحاكمبابر،الدينظهرمحمد

عمرفأبوه،جنكيزخانإلىأمهومنتيمورلنكإلىأبيهمن

خانيونسابنةوأمه،التركيتيمورلنكحفيدشئميرزا،

.جنكيزخانأبناءثانيجفتايوحفيدمغولستان

إسلاميةدولةوأمس!الهند،ملكوأديبا،شاعراكان

إمارةلهتركقدوالدهوكان.سنةمائتيدامتأصا،في

وتآمر.ام494هـ،009عاموسمرقندفرغانةفيصغيرة

سبعبعدفاخرجمنها،إخراجهعلىأعمامهمعخصومه

خانأحمد:المغوليينخاليهإلىألجأهمماالجهاد،منسنوات

تغنهولم.أنفالممهليستردطشقندخانومحمودمغولستان

الأوزبك،خانشميبانىأسرفيووقعاخاليه،مساعدة

إلىفتوجهالنهر.ماوراءبلادمنأخرجهحتىبابروطارد

فيأم405هـ،019عامببقراحسينالسلطانعمهابن

خسروحصارإقليمجنوبيإليهوانضم.رجالهمنثلاثمائة

ويسر.الأوزبكوجهفىالهاربةبقواتهحصارصاحبشاه
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أللك،سلطانهاوفاةبعد،وغزنةكابلأرضاضطرابله

شؤونونظم.قتالبدونأم405هـ،019عاميمتلكهاأن

بالاستيلاءانتهتسريعةغزواتفيوخرج،الجديدةدولته

بجيشبفارسالصفويإسماعيلالشاهوأمدهقندهار.على

النهرماوراءبلادفيبهفتوغل،الأوزبكخطرليصد،قوي

هـ،179ساموسمرقندبخارىيدهفيسقطتحتى

بتربيمهودارتالهند.فتحإلىطموحهودفعه.أمء11

علىالاستيلاءمنالنهايةفىتمكن،كثيرةمعاركخصومه

هنديةدولةوأقام.ورجبوتأصبنغالواوجيتورودهليلاهور

،ام085هـ،ا267عامإلىقائمةظلتموحدةإسلامية

أسرته.منلمشةتولاهاوقد

منائرعليهاوأقامالطرقفعبد،بالعمارةمولعابابروكان

قصورمنالكثيرةالمنشاتوأقام.السابلةبهاليهتدي

آكرافى،للمياهوخزاناتونافوراتوحماماتومساجد

حتىمنهاوبقى.وكولوكواليارودهولبوروبيانهوسيكري

وسنبلبتبانىفىالثلاثةمساجدههندستانفياليوم

جلالابنهوخلفهبأكرا.وماتبأكرا.اللودهيينوحصن

الذهبيالهندلعصرامتداداعصرهكانالذيأكبرأررينا

جذا.كثيرةوأحداثهووقائعه.والدهأيام

بانجلترا.،سفو!كفيريفيمحلىحكممنطقةبيرع

وبناءالزراعيةالهندسة:المنطقةفىالصناعاتتتضمن

توماسالرساموولدالقف.وطحن،البيضوتعبئةالقوارب

هادلى،وتعد.التاريخيةسدبريمدينةفىجيمزبره

ويبلغ.الصوفلتجارةالأولىالمراكزولافنهام،وكيرسمس

نسمة.78)005سكانهاعدد

بكر.با،ريبد:نظرا0ريبلىبكربا

للمملكةوعاصمة،القديمالعالمفيشهيرةمدينة؟فى

تقعوكانت.العراقانظر:.بابليتينولإمبراطورلمجينالبابلية

فيالحاليةالحلةمدينةمنبالقربالفرأتنهرضفتيعلى

تجاريامركزاتصبحلأنالموقعهذاساعدهاوقد.العراق

محاطةوكالت..مقالسادسالقردإلىوالعشري!الحاديالقردم!مه!اتجاريامركزابابلكالت.المراتلصصفتيعلىقدبمةمدينةبابل

المعبد.منطقةفىويقع،ضريحأعلاهفىمسورهرموهوبابلبرحالمسطقةوت!م.حميلةوأماك!معابدوبهاوعاليةمرخر!ةبحدراد
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وكلمة.بابللبلاددينيامركزاالمدينةكانتكمامهما،

الإد.بابتعنيالأكاديةاللغةفيبمابل

عنمدونتسجيلأول.القديمةالبابليةالإمبراطورية

-آبومسوموالملكأسسحين..مق0022نحوكانبابل

سنةفيحاكمةأسرة-شأنذيبابليحاكمأولوهو

حمورابيالملكالأسرةتلكملوكأبرزوكان..ماق498

والثمتهر.م،اق75.إلى2917عاممنحكمالذي

والعدالة.بالحكمةتميزتتشريعاتمجموعةبتطويره

عدةمنوأحدة،العرشحمورابىاعتلىعندمابابلوكانت

لقد(.الرافدين)بلادالنهرينبينمابلادفيصغيرةممالك

-والفراتدجلةنهريبينماالواقعة-المنطقةهذهاشتملت

تركياوجنوبيسورياشرقياليومتشكلالتيالمناطقعلى

الممالكمعظملحكمهأخفئحمورابيوقد.العراقومعظم

القديمة.البابليةالإمبراطوريةوأسسالأخرى

القصورمنعددحمورابيعهدخلالبابلفيشيد

المدينةشوارعالخاصةالبيوتوحددت.الضخمةوالمعابد

مركزيفناءالنموذجيللبيتوكان.والمتعرجةالضيفة

للدفاعضخمسوربالمدينةيحيطوكان.الغرفبهتحيط

التجارعندهايعقد،بواباتعدةلهوكان،الغزاةضدعنها

الغذائيةوالموادبالرقيقهؤلاءتاجروقد.أسواقهم

البابليونالتجاروكان.والمواشيالبناءوموادوالمنسوجات

بلادإلىوشمالأ،أخرىوبلادسورياإلىغربايرحلون

العربي.الخليجطولعلىالواقعةالممالكإلىوجنوباآشور،

مقابلوالحبوببالمنسوجاتيتاجرونكانواماوغالبا

الكريمة.والأحجاروالفضةالذهب

ثلاثمنيتألفحمورابيعهدفىالبابليالمجتمعكان

وطبقة،العامةوطبقة،الأرستقراطيةالطبقة:هيطبقات

وأوتجارامزارعينرئيسىبشكلالعامةعملوقد.الرقيق

قليل،العامةطبقةعننعرفهماأنمنالرغموعلى.حرفيين

التيالحقوقلكليفتقرونكانواأنهمالواضحمنأنهإلا

أدنىالرقيقوشكل.الأرستقراطيةالطبقةبهاتتمتعكانت

وإدارةالتملكبإمكانهمكانأنهإلا،البابليالمجتمعطبقات

وقد.المدينةفيالثمانيالبرونزيةالبواباتأضحمالبوابةهذهوكانت.م،ق6562-50بينما،الثانينصرلبوحذعهدخلالبنيتعاثشاربوابة

.أعلاهالصورةفييظههرالذيكالأسدمصقولةبأشكالوجدرانهاالبوابةزخرفةتمت



بابل

ولال.م،ق0175سمةإلى2917سمةمربابلحكممورابي

11،.اسعدوابالح!سمةتميرتتمتريعاتلتطهويرهة

شراءوحتى،ال!موالواقتراضبهم،الخاصةعمال

وكان،التملكالحرائرالنساءبإمكانكانك!ا-يتهم.

يختارونعادةالاباءوكان.أخرىشرعيةحقوقأيضا!

تهم.لبناسواج

بعدأراضيهامعظمالقديمةالبابليةالإمبراطوريةفقدت

وثقافيةمميا!ميةقوةبابلوظلت.مباشرةحمورابىت

سلطانها.توسيعيحاولوالمحكامهاولكنيمة،

القرنخلالبابلعلىالاشوريةالإمبراطوريةيطرت

،الآشوريالحكمقاومتالمدينةولكنالميلاد.قبل،من

وقام.مق968مشةممنحاريبالاشوريالملك.مرها

عشرةإحدىلعدبنائهالماعادةسنحاريببنحدون

تدميرها.من4

الإمبراطوريةبدأت.الحديثةالبابليةالإمبراطورية

العسكريالقائدأخذعندما،.مق626سنةالحديثةبلية

هجماتأدت.الاشوريينمنالملكنبوبولصر،بلي

،.مق261و461عاميفيالميديين،وحلفائهمابليين

الإمبراطوريةسعيوت.الآشوريةالإمبراطوريةسقوطإ

حتىحكمالذينبوبولصر،حكمظلفي،الحديثةبلية

الشرقباسماليوميعرفمامعظمعلى.م،ق506سنة

الأوسط.

البابليةالإمبرإطوريةظلفيمجدهاذروةبابلبلغت

بناءالثانينصرنبوخذوابنهنبوبولصروأعاد.الحديثة

نبوخذعهدخلالالعمالوشيدأكبر.نطاقعلىالمديسة

562و.مق506عاميمابينامتدالذي،الثانينصر

وقدتقريبا.مترا26باشمكها،المدينةحولأسعوارا.مق

خندقبهايحيطالتى،الضخمةأسداخليةاالأسوارحمت

بابلسكانوكان.المدينةمنالرئيسىالقسم،واسع

بواباتثمانيعبرمنهاويخرحونالمدينةيدخلون

برونزية.

التي،الضخمةعشتاربوابةالبواباتهذهأفحماكان

يربط،المواكبشارعيدعيمرصوفشارععلىتقع

المهرجانبساحةالاسوارداخلالموجود،مردوكمعبد

يحملكانحيث،المدينةخارجأ!اقعةاالكبير،ا!ديمىا

المهرجانإبانالطريقطولعلىأ!تهمآتماثيلالبابليون

زخرفتوقد.جديدةسنةكلبدايةعنديقامكانالذي

والثيرانوالألحمودالتنيناتبأشكالوجدرانهاعشتاربوابة

.الملونالمزججالاجرمنالمصنوعة

بينيقعان،والحصننصرلنبوخذالرئيسيالقصركان

هيالبقعةهذهأنالمحتملومن.الفراتونهرعشتاربوابة

وصفوقد.الشهيرةالمعلقةبابلحدائقاحتوتالتى

بناءسطحعلىالمزروعةالحدائقهذهالقدامىالإغريق

المعبدمنطقةوتمتد.السبعالدنياعجائبحجاحدىشاهة!،

المنطقةوتضم.مردوكيممعبدحيثالجنوبصوب

اللاحقةالعصمورفيعرفعالبرجوهيالزكورةأيضا

بابل.برجالظر:.بابلبرخباسم

بشعبيةنصرنبوخذخلفاءيتمتعلم.بابلسقوط

وفى.حكمهمظلفىضعيفةالإمبراطوريةفغدتكبيرة

بابلعلىالفرسالمغيرونا!متولى.مق953سنة

بابلوأصبحت.الحديثةالبابليةالإمبراطوريةوأسقطوا

331لمشةوفى.الفارمسيةالإمبراطوريةفىمنطقةأغنى

الأكبر،الإسكندر،المقدونيالعسكريالقائدظفر.مق

..مق323سنةفيهاوماتملكهعاصمةوجعلها،ببابل

علىملكا،سلوقسواسمهبعد،فيما،قادتهأحدوأصبح

سلوقية،مدينةوأسربها،المحيطةالأراضىوابابلبلاد

سكانإليهافانتقل.جديدةكعاصمة،دجلةنهرعلى

الزمنبمرور،المهجورةبابلوتحولت.لاحقوقتفيبابل

خرائب.إلى

عامىبينما،الألمانالاثارعلماءتمكن.بابلآثمار

منالأعظمالقسمبقاياعنالكشفمنام179و9918

مأهولةكانتالتيوالمنطقةوالمعبد،القصرمنطقتي
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الأثريةالبقايامعظمتاريخويعود.المدينةوأسواربالسكان

الاثارعلماءيتمكنولم.الحديثةالبابليةالإمبراطوريةإلى

القديمة،البابليةالإمبراطوريةمنآثارأيةعنالتنقيبمن

منذهائلاارتفاعاارتفعالأرضفيالمياهمستوىلأنوذلك

غمرفييتسببالارتفاعوهذا.الانحتىالقديمةالعصور

يحفرونها.التيالعميقةالحفر

سنحاريب،نصربمنبوخذ؟حمورابيأيضا:انظر

السيع.الدنياعجائب

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

المسماريةالكتابةملحمة،جلجامشالأعدادأنظمة

لياكلداجلةدأور

مردوكالأكاديسرحودالنهرينلينمابلاد

الملابمسسمحاريبالسنويالتقويم

نصرنبوخذسومرعلم،التنجيم

دجلةنهريحولتقعتاريخيةمنطقةلإد.،بابل

بابلويا،منهاأسماء،بعدةالأقدمونسماهاوقد.والفرات

ويقصد.الرافدينوواديالنهرينمابينبلاد،بابلأرض

فيهاوازدهرت،والفراتدجلةنهريبينالواقعةالمنطقةبها

(.والبابليين)الاشوريينوالأكاديينالسومريينحضارات

سنةحواليفيعطمة،حضارةالمنطقةهذهفيبدأت

القرنحتىواستمرتالسومريونبدأها.م،قء3..

أمامالكلدانيةبابلبمسقوطوانتهتالميلادقبلالسادس

أشكالأقدممنشكلاالحضارةهذهابتدعتوقد.الفرس

علوموطورت،قوانينمجموعاتوسنت،الكتابة

حكامبابلأرضوحكموغيرها.والفلكالرياضيات

الكبيروقورشنصرونبوخذحمورابيمثل،عظام

المقدونى.الأكبروالإسكندر

المعيشةأنعاط

الختلفة،عصورهاخلال،بابلبلادفيالمجتمعانقسم

)الطبقةالأرستقراطيةالطبقة:وهيمتعددةطبقاتإلى

والكهنةالحكومةموظفي،عادةتضمكانتالتيالعليا(،

عامةطبقةأماالتجار،وبعضالأثرياءالأراضيوملاك

والمزارعين.والكتبةالحرفيينمنتتألففكانتالشعب

المجتمعطبقاتأدنىشكلتالتيالرقيقطبقةذلكويلي

البابلى.

الزراعة.علىرئيسيةبصورة،البابلىالاقتصاداعتمد

سيطرتكما،الأرضمنالأكبرالقسمالنبلاءوتملك

منشبكةالسكانوبنى.كبيرةمساحاتعلىالمعابد

إلىوالفراتدجلةنهريمنالمياهلسحبالقنوات

ممتلكاتهم.ضمنالقنواتالأراضيملاكوأبقى.الحقول

بابلبلاد

المزارعونجنىوقد.بعنايةمنظماالماءاستخداموكان

والفوأكه.القموالخضراواتمنكثيرةغلالأالبابليون

وصدرجدا.متطورتينوالتجارةالصناعةكانت

بعفالمنتوجاتوربما،مصنعةسلعابابلبلادسمكان

وامشورد.الأوسطالشرقأنحاءمختلفإلى،الزراعية

وهيوالأحجار،والخشبالمعادنذلكمقابلالتجار،

سنةوبعد.بلادهمإليهاتفتقرالتىالخامالمواد

باستخدامالسكانبدأقصير،بوقت.م،ق0003

،السومريونوبنى.العجلاتذاتوالمركباتالعربات

تذكرهمالذينالرافدينواديسكانأوائلوهم

واستخدم.والطينالقصبمنأكواخا،الصجلات

المجففأوالمحروقالطينمنالمصنوعالاجرالسكان

الحجارةوجودلعدم،ومعابدهمبيوتهملبناء،بالشمس

والقصورالمعابدبعضاشتملتالبلاد.فىوالأشجار

المزخرفةوالأفنيةالغرفمنكبيرعددعلىالبابلية

التيالمعابدأبرإجوهي-الزكوراتوكانت.بالألوان

.للإعجابالمثيرةالعمائرأكثر-المهمةالمدنفىتنتصب

مشةنحوبابلبلادفى،السومريونبدأ.والأدباللغة

منالكتابةتتألفوكانتوثائقهمبتدوين.م،ق0035

تحولتوقد.الطينمنرقمعلىمنقوشةتصويريةرموز

كانوربما.المسماريةالكتابةإلىبعد،فيماالرموز،هذه

التاريخبدايةحتىاستمرقدالمسماريةالكتابةاستخدام

المسمارية.الكتابةانظر:.الميلادي

مئات،الانحتى،بابلبلادفىالاثاريونوجد

مثل،نائيةأماكنوفى،المسماريةالألواحمنالألوف

فىالعمارنةتلفيعليهاعثرالتيالاكاديةباللغةالرسائل

أماالميلاد.قبلالثانيالألفمنتصفإلىترجعوهيمصر.

السومريةباللغةمكتوبةكانتفقدبابلبلادفيالوثائق

.المسماريبالخطوكلتاهماثانيا،الأكاديةوباللغةأولآ

لاك!حلإ+!ميحكعحسك!لمح!9(!سكبر6وح!/حمكما

!ر!حح!-!ء7ور

إفررقياكك!حما73!ول



بلاد،بابل16

ورسائلوقانونيةتاريخيةوتائقعلىالألواحهذهوتحتوي

فيوبحوثودينيةأدبيةونصوصاقتصاديةوسجلات

والصحر.والطبوالفلكالرياضيات

الكتالةنظام،الأكاديونوهم،الساميونتبنىعندما

أيضااقتبسوا،الخاصةلغتهملكتابة،السومريةالمسمارية

الرواياتبدلواأنهمإلا.السومريةالقصصمنكبيراعددا

نظامهمتوافقكيآلهتهموسيرالخلقحولالأسطورية

الخلققصةشهرةالرواياتهذهوأعظم.الخاصالديني

العالمخلقنسبتهمترويوالأولى.جلجامشوملحمة

فإنهاالثانيةأما.أكاديمعبودأكبروهو،مردوكلإلههم

ى!حدثالديالطوفانبقصةشبيهاكبيراطوفاناتصف

سومريبطلوجلجامش.السلامعليهنوحعهد

القوانينمنمجموعةأيضاالأكاديونأبدعكما.أسطوري

الآشموريونوكتب،القانونيةحمورابىبتشريعاتسميت

الملوكمغامراتعنالأكاديةمنالثانيةباللهجةالمتحدثون

.الباكرةالبابليةالحقبةبعدوجيوشهم

واديسكانأنوالفلكيةالرياضيةالنصوصتظهر

063إلىالدائرةمحيطقسمواالذينهمالقدماءالرافدين

الحسورعرفواأنهمكما.دقيقة06إلىوالساعة،درجة

بخسو!التنبؤواستطاعواالترليعية،والجذوروالمربعات

الشمس.وكسوفالقمر

الديانةتبنواقدالساميونالأكاديونكان.الدين

غيرجزئيا.تبنيا،السومريالأدبصنوفمثل،السومرية

علىركزوامماأكثرالخاصةمدنهمآلهةعلىركزواأنهم

لم،الواقعفي،الأكاديينوأعن.القديمةالسومريينآلهة

ألالهةعددوصلولذا،أغديمةاالالهةعنمطلقايتخلوا

آلهةدولة-مدينةلكلكانفقد.الآلافإلىعبدوهاالتى

والقمرالشمستمثلآلهةهناككانكمالها،حامية

.والأرضوالأنهاروالمحاصيلوالطقسأسجوماو

،بتدورماأحداثابأنيعتقدونبابلبلادسكاد!!ان

ماإلىتؤديبدورهاهذهوأناسمماواتفىالمعبودأت

نأيعتقدونوكانوأ.تغييراتمنوالكونالطيعةفىيطرأ

وجاء،المعبوداتلهذهكممثلالأرضفييحكمالملك

دراسةمنخليطاالديانةوكانتمؤلها.الملكفيهكانزمن

إلىأدىمماوذلكوالسحر،والجو()التنجيمالنجوم

بعد.فيماالفلكبعلمالاهتمام

أقدممنوزخرفتهالفخارصناعةكانتربما.الفن

القطعبقايامنكبيرعددهناكومازال.بابلبلادفنون

اللوحهوالطوفانلوح

ملحمةم!عشرالحادي

مخالوهو.حلجامق

فىاحسمماريةللكتابةرائع

القديمة.بابلبلاد



71بلاد،بلبا

ملونة.وتصاميمم!اذججداالمبكرالفخارمنالمحطمة

ينحتون.م،ق0003سنةحواليفيالبلاد،سكانبدأ

بصمئتقريبانفسهالوقتفىوبدأوا،والأصدافالأحجار

أخرىفنيةوأشياءالجميلةالحليأنتجواأنهمكما.التماثيل

والفضة.الذهبمن

تاريخيةنبذة

بابل،بلادسكانأقدمالسومريونكان.السومريون

كما.الطينمنالاجروصناعةالمستنقعاتتجفيفوتعلموا

وصنع.المواشيوربواالقنواتوحفرواالأرضزرعوأ

والعظاموالأحجارالطينمنأشياءالسومريونالحرفيون

ماحمسب،السومريالعصربدأ.والمعادنوالأخشاب

)مدنالمدنالدولمنبمجموعة،المحليةالوثائقحفطه

حواليحتىواستمر،.مق0003سنة(مستقلةصغيرة

وأوروكأورمثل،المدنهذهخاضت..مق0042سنة

ضدبعضهامحليةحروباوأوما،وكيش)نيبور(ونفر

المناطقعلىتسيطرمدينةكلوكانتالآخر.البعض

أومافيهفرضتوقتوجاء.مختلفةأوقاتفىلهاالمجاورة

أولبأنهيوصفأنيمكنماوأسستجاراتهاعلىسيادتها

التاريخ.عرفهاإمبراطورية

المعروفون،الساميونكان.وغيرهمالساميينموجات

في،الشامبلادمنبابلبلادشمالدخلواقدبالأكاد.ي!،

بلادفيشعبانهناككان..مق0003ونحومبكر.وقت

والاخر،الشمالفي،الأكاديونهم،ساميأحدهما،بابل

معينةظروفوفي.الجنوبفيالسومريونهم،سامىغير

القرنفيإمبراطوريتهإنشاءمنالأكاديسرجونتمكن

وغرباشمالآجيشهقادفقدالميلاد.قبلوالعشرينالرالغ

الأكاديونومزج.إيرانحتىوشرقا،المتوسطالبحرحتى

سرجونخلفاءوأبقى.الخاصةبثقافتهمالسومريةالحضارة

أجتاحهاحتىسنة6.منأكثرموحدةالإمبراطورية

.الشمالفينائيةأماكنمنأتوابالجوتيين،عرفوامغيرون

ذإقصيرا.وقتا،بابلبلادفي،المغيرونهؤلاءبقي

تقريباسنةمائةسومربلادبقيةعلىأورسيطرتماسرعان

أسقطهاهذهلكن.الثالثةأوربألممرةعرفتمامؤلسسة

بلادمنوأموري،فارسبلادمنإلجر!ط،مشتركانغازيان

وإشنونةوبابلآشورفىأموريةممالكقيامعنأثمرا،الشام

مملكةبهاأقامالذيحمورابيبابلفيواشتهرالبلاد.في

بينماالفترةخلالالبابليةالحضارةفيهاازدهرت،واسعة

أسقطهانفسهابابلمملكةلكن..ماق06و..مأق008

للعالم.بابليةخريطة

يظ!وانالفراتونصبابل

يحيطالخريطةوسطفي

البحر.بهما



بليونلباا81

يحفرونلآثاراعلماء

أثريةأطلال.الأطلال

نصرلبوحدالملكلقصر

يابل.الحنوبي

وهمالكاشيين،معبتحالفالأناضولبلادمن،الحيثيون

اعتلىثم.اشافدينواديمنالشمالإلىكانواساميينغير

الفترةهذهوشهدت.سنةأربعمائةبابلعرلقالكاشيون

آشور.انظر:لآشور،صحواتوعدةميتانيمملكةظهور

الفرسمعتحالفواباب!!عرلقاعتلاءمنالآراميونتمكنولما

مملكةقيامإلىأدىمما،.مق262فيآشورإسقاطعلى

وفىوإمبراطوريتها.آشورملكورثتالتىالأخيرةبابل

خلالالفرسأيديفيبابلسقطت.م،قالسادسالقرن

كلهابابلبلادوأصبحتالثانيقورشعهدفىفتوحاتهم

جاءأنإلى،الأخمينيةالفارسيةالإمبراطوريةمنجزءا

الفارسيالثالثداريوسالملكفهزمالمقدونيالإسكندر

بلادفيهابما،إمبراطوريتهوضم.م،ق331فيالأخميني

الثلاثةضباطهواقتسمالإسكندرماتولما.ملكهإلى،بابل

بلادفيالسلوقييننصيبمنالرافدينواديكان،ملكه

.الشام

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

شورآ

بلبا

بابلبرج

حموراي

لعراقا

ريحتا،قأعراا

ةرلعماا

صد،تلمراا

ب!د)عارةالعمارةبلاد؟،بابل؟بابلانظر:.اليايليون

.ين(اسصابديئما

سياسيم(.9691-871)!فونفرانز،بابن

فىالحكمسدةيعتليأنفيهتلرأدولفسماعدألمانى

الألماني،الرئيعم!أقنعقدبابنوكان.ام339عامألمانيا

)رئيسامستشاراهتلربتعيين،هندنبرغفونبول

،النازيهتلرحزبإلىينتميبابنيكنلمللوزراء(.

أرادوقد.ام339عامألمانيافىقوةأكبرأصبحالذي

عامالمستشاريةمنالاستقالةعلىاجبرالذي،بابن

إلىالاستقرارإعادةفيالنازيينيستخدمأن،ام329

فيالمحافظونوزملاؤههويأملكانأنهرغم،الحكومة

أصبحمالممرعانهتلرأنغير.الفعليةبالسلطةالاحتفاظ

مستبدا.حاكما

لأسرةبألمانيادارتموندمنبالقرب،فيرلفىبابنولد

طريقعنالسياسيةالقوةعلىحص!وقد،أرستقراطية

أصبح،السلطةهتلرتسلموعندما.هندنبرغمعصداقته

فسفيرالألمانيا،خاصاوزيرابابنعملللمستشار.نائبابابن

فىسفيراثمام،389وحتىأم349منالنمسافيلها

تولىتركيا،وفي.ام449وحتىأم939منتركيا

الثانيةالعالميةالحربأثناءالنازيةالتجسص!عملياتتنظيم

حكمصدرأم،469عاموفيأم(.ا-459)939

فىأجرتهامحاكماتإثرالحربجرائممنبابنببراءة

نأكير.الحربفيألمانياعلىانتصرتالتىالدولنورمبرخ!

عامحتىبهفبقيالسجنفيبهزجتالألمانيةالمحاكم

.أم949



91الجديدةغينيابابوا

الشايزرعحيت،الجديدةعيميابابوامنالغربيةالمرتفعاتفيالشايمزارع

الجديدةغينيابابوا

شماليتقعمستقدة،دودةالجديدةغينيابابوا

تخضئسابقا.كانتالهادئالمحيطعلىأستراليا

وتحتل.ام759عاممنذعنهااستقلتأنهاإلالأستراليا،

تعدالتىالجديدةغينيامنالشرق!النصفالدولةهذه

هذهمنالغربيالنصفأما.العالمفيالجزرأكبرثانية

مناطقإحدىوهىجاياإرياناسمعليهفيطلقالجزيرة

الإدارية.إندونيسيا

أرخبيلمثل:جزرعدةكذلكالدولةهذهتضم

.أخرىوجزرتروبرياندوجزيرة،سليمانوجزربسمارك

أستراليا،منأكم06بعدعلىالجديدةغينيابابواتقع

.والسكانالسطحفيكبيربتباينتتميزوهي

الدوللمواطنيبالنسبةالجديدةغينيابابواسيرةإن

دارتالتيالطاحنةالمعاركبذكرىمقرونةتذكرالخارجية

الثانيةالعالميةالحربإبانكوكودادربطولعلىرحاها

المغيرةاليابانيةالقواتالأستراليةالقواتدحرتعندما

.الصورةفىبعضهميظهرالذينللمزارعينالنقودويوفرللتصدير،ي

كذلكوتعرف.مورسبايبورتصوبجنوباالمتجهة

علىصورتهتظوالذيالفردوسبطائرالعالممستوىعلى

نأبالذكرالجديرومن،الجديدةغينيالبابواالرسميالعلم

الأحمرالنحاسخامهوالدولةتلكلثروةمصدرأهم

بوجنفيل.جزيرةفيالموجود

عرقيةأصولإلىالجديدةغينيابابواسكانمعظميرجع

،الإنتاجفيالتقليديالنمطيتبعونعامةوهم.ميلانيزية

حاجتهم.يسدماإنتاجفيأنفسهمعلىيعتمدونحيث

خمسأننرىعندماوضوحبكلالحقيقةهذهوتنعكس

الأنشطةأهمومن.صغيرةقرىفييعيشونالسكانهؤلاح!

وقطعالهند،وجوزوالكاكاوالبنزراعة:هناكالاقتصادية

والتعدين.،السمكوصيد،الأخشاب

عليهايسيطرالبلادفيالاقتصاديةالأنشطةمعظم

اللغةلكنلغة،007منأكثرالسكانويتكلم،الأجانب

.الرسميتاناللغتانهماهجينولغةالإنجليزية



الجديدةغينيابابوا02

الحكمنظام

فيوعضو،دستوريةملكيةالجديدةغينيابابوادولة

رئيسةهيبريطانياوملكة،الكومنولثدولمجموعة

مقر.الجزيرةعلىأصلإشرافعامحاكمويمثلها،الدولة

الهيئةوهومور!عبايبورتفي()البرلمانالوطنيالمجلعم!

ينتخبأعضاء،901منويتكونالبلاد،فيالتشريعية

بينما،مفتوحةانتخابيةدوائرمنانتخالامنهمعضوا98

لمدةالأعضاءوينتخب.الأقاليمامنعضوا02ينتخب

تزيدالذينوالإناثأرزكورأل!،!يحق.مشواتخمس

.الالتحاباتفىبأصوأتهمالإدلاءعاما81علىأعمارهم

الح!صمنظاميشبهالجديدةغيميابابوافىالحكمنظام

رئيسالبلاديحكماحيثوأمشراليا.بريطانيامنكلفي

هذهوتقرشخصا،62منالمكونالوزراءومجلسالوزراء

قوانيخها.وتضعالبلادممياسةالهيئة
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الأخطاءلبعضالمرءارتكابنتيجةللنفسعقابأنهعلى

وهناك،الأرواحاحترامإلىبالإضافةوتقاليد.عاداتمن

وغيرها.العميقةوالبحيراتالكبيرةللأشمجارتقديس

.الرياحمثلالسكانبهايؤمنالتىالطيعةعناصروهناك

الخصوبة.أجلمنبالدي!الأكبرالسكاناهتماميرجع

بعضويلجأ.الأرواحمنالمساعدةالقرويونيطلب

،الرجالشأنمنالدينيةوالأنشطةالسحر.إلىالمتدينين

الخاصة.عاداتهنلهنالنساءلكن

ال!ستيرونزالمالكنالبلاد،إلىالنصرانيةدخلت

همنصرانيةطائفةوأبرز،التقليديةطقوسهميمارسون

وربما.والإنجليكانيون،والمتحدون،اللوثريونثمالكاثوليك

التيأ!شراليادخولقبلالمنطقةهذهإلىالإسلامدخل

إلىمنهاالمسلمدبمنكثيرهجراتبدليلتحكمهاكانت

حتىاستمرتوقدأم519هـ،أ334حواليفيأستراليا

الثانية.العالميةالحرببداية

ريشستقليديةأغطيةرؤوسهماشوقيضعولىالليلانيزيونالراقصون

.الاحتمالاتفياسفردوساطائر

يوسعونالقرويونكانالماضيفي.الدفنعادات

منقريبةتبقىالأرواحبانمشهمإحسالمسامدافنهم

يتركالآخروالبعض،الموتىيحرقوالبعضالجسد،

الأشياءكلوتترك.الأرضفوتيجفالميتالجسد

تأكلكيوالشرابالطعاملهويترك،الميتمعاص!ينةا

الميتأهلفكانالرأسوجمجمةالعظاماما،الارواحا

يحفظونهالطينمننموذجامنهاويصنعونيأخدونها

.للدكرى

والرقصفالخيال.بالدينوثيقاارتباطايرتبطالفن

بابواشعوبوتتميز،بالأرواحترتبطواشسموالمومسيقى

والرقص.الموسيقىنحوالشديدةبالحساسيةالجديدةغينيا

فيوالجسمللرأسفاخرةملابسالسكانيحضر

خلالمنالموسيقىالناسيعزف.الخاصةالاحتفالات

والأرجل.والأيديالأنفبوساطةأوالشفتين

برموزأجسادهميلونونالأشخاصكانالسابقفي

للفنمدارسوهناك،وطنىرقصيوجدواليوم،خاصة

.التراثعلىالمحافظةعلىتشجع

التعليم

يطورتعليمبرنامجعقدعلىالدولةاهتمامينصسب

لغةهىالإنجليزيةواللغة.واعجيلإنشاءخلالصتالبلاد

.المدارسكافةفيالتعليم

لجنةوتسعىالسكانلكافةمتوافرةالتعليمفرص

تقومكما.للتعليمتنمويةخطةوضعإلىالعلياالتعليم

التعليم.عمليةعلىلالإشرافالكناشبعض
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حدتحا.بلداالجديدةغيميابابواجعلعلىساعدالحاسوب

ويبدأ،طالب035).00نحوالمدارسإلىيذهب

كانتالثانيةالعالميةالحربقبل.السابعةسنفيالتعليم

لكن،التنصيريةاللجانكاهلعلىملقاةالتعليممسؤولية

وزاد،الثانيةالعالميةالحرببعدللتعليمقسماأسستالدولة

والثانوية.الابتدأئيةالمدارسعدد

المناهجمعظمكانتالعشرينالقرنمنالستينياتفي

عاموضعتالدولةلكنأستراليا.منمستمدةالتعليمية

علىوتركزالجديدةغينيابابواتهمخاصةمناهجأم079

ومشاكلها.البلدهموم

مشوات،ستالابتدائيةالمرحلةفيالتلميذيقضي

000.04منيقربماوهناك،ثانويةسنوأتأربعتتلوها

كافةعلىموزعةثانويةمدرسة49فيمنتظمطالب

مهنية.مدرسة89إلىبالإضافة،الأقاليم

الطبالطالببهايتعلم،متخصصةكلياتوهناك

.والغاباتوالزراعةوالشرطةوالإدارةالأمشانوطبالعام

بورتمدينةفيالجديدةغينيابابواجامعةتأسست

فيعلميةدرجاتالطلابوتمنح.ام669عاممورسباي

وهناك.والتربيةوالاقتصادوالطبوالحقوقوالعلومالاداب

الهندسةفيعلميةدرجاتتمئالطلبةتطبيقيةجامعات

.والآلاتوالك!باءوالاثارالأعمالوإدارة

الحضاريةالتغيرات

غينيابابوافيالتقليديةالحضارةتتغير.الأوروبيالتأتير

مناطقوهناك،متفاوتةبنسبآخرإلىإقليممنالجديدة

المعيشيةوالمستويات.بطيئةبهاالتغيرودرجةمحافظة

بشكلللتطورعرضةالمدنمنالقريبةالمناطقلسكان

بماأوروبامنمستوردةوالاتبضائعيستخدمونإذ،سريع

الاهتمامقلةإلىالتطورهذاويؤدي.الزراعةأجهزةفيها

السكاناعتنقعندمافمثلا.القديمةوالمهاراتبالأفكار

القديمةالاحتفالاتالناسمنكثيرأهملالنصرانيةالديانة

بينالعائليةالعلاقاتضعففيأيضاالتغيرويبدو.الموروثة

ترابطا.أقلأصبحتالتيالألممر

شعبعلىطرأتالتىالتغيراتبرغمالتغير.مصاعب

يقطنونالسكانمنالعديديزالفماالجديدةغينيابابوا

نأتحاولقبيلةوكل،منازلهمعنبعيدايسافرونولاالقرى

لاالأطفالوبعضولغتها،وتقاليدهاعاداتهاعلىتحافظ

منالكافيالعددوجودعدمبسببالمدارسإلىيذهبون

الاتصالوصعوبةووعورتهاالطرققلةوتساعد.المدارس

لاأنهاخاصةللتغير،مقاومتهاعلىالجبليةالمناطقفي

.الأخرىالقرىمععلاقاتبأيمماترتبط

القرنمنالسبعينياتبدايةفى.حديثيةدولةنحو

قبلهاأفكاربمجموعةالوزراءرئيسصرح،العشرين

الأفكارهذهوأصبحتالبلاد.تطويرأجلمنالسكان

وهيالتطورأجلمننقاطثمانيشكلعلىمعروفة

الاقتصادفىالدولةمساهمةنسبةزيادة-ا:تشمل

تقليل3-والخدماتالدخلفيالسكانبينالمساوأة2-

والزراعةوالصناعةالقرىتطويرالمقابلوفيالمدننمو

منأكثروالخدماتالصغيرةبالأعمالالاهتمام4

الإنتاجفيالذاتعلىالاعتماد5-الكبيرةالصناعات

عنعوضاالمحليالدعملتوفيربمشاريعالدولةتقومأن6-

فيالمرأةمساعدة7-الخارجيةالمساعداتعلىالاعتماد

شكلتغيير8-شأنهاورفعالمساواةعلىالحصول

.المنشودةالأهدافإلىللوصولوأسلوبهاالحكومة

لتشجيعالطيعيةالمناظرمنالاستفادةالحكومةتحاول

المرجانيةبالشواطئالجديدةغينيابابواتشتوإذبمالسياحة

الجميلة.والوديانالعميقةوالأنهارالمتداخلةالكثيرةوالجبال

بابوافيللزواروالجذابةالطبيعيةغيرالأشياءأكثرومن

السياحيزورحيث.السكانوتقاليدعاداتالجديدةغينيا

عالمعلىليتعرفوا-منهاالجبليةوبخاصة-المناطقكافة

.العاداتأوالملابسأواللغاتأوالبيوتفيسواءمختلف

الشعبيةالأزياءيلبسونوهمالأهاليالسائحيشاهد

رؤوسهم،يعلوالذيالطيوروريمقالجذابةوملابسهم

الرقصأجلمنمامنطقةفيالسكانويتجمع

جنيأثناءأيضاالرقصيمارسونأنهمكما،والاحتفالات

المحاصيل.

يجذبمتميزاموقعاالجديدةغينيابابوامنطقةتعد

الغريبةوالأشياءوالصورالتحفجمعهواةمنالعديد

القديمة.أسلافهمبأدواتيحتفظونالسكانلأنوالفنابن
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محموعاتوتأتي.العروضفيويتتركونالتقليديةالملاسالاسيلسرحيثالسائحنن،لحد!رئيسياعاملاأصتىجوروكافيالزراعيالعرض

.أصياتالمعاديللمشاركةحوروكاإلىالبلادأهلمن

مورمبايبورتفييقامأ!ذياهيرياحتفاليعد

معظميحضرهامهمةمناسبةسبتمبرشهرفيسنويا

وسباقوالغناءالرقصلمشاهدة،المناطقجميعمنالسكان

.الجمالملكةوانتخابالقوارب

والمناخالسطح

القسمالجديدةغينيابابوأتشمل.والمساحةاللوقع

والقسمبسماركوكذلكالجديدةغينيالجزيرةالشرقي

006منالمجموعةهذهتتكون.صعليمانجزرمنالشمالي

جبالحتىوتايلاندوماليزياإندونيسياإلىتمتدجزيرة

بورما.فيالهملايا

أستراليا.قارةأطرافعلىالجديدةغينياجزيرةتقع

الجديدةغينيالبابواالكليةالمساحةوتبلغ

يابسة2كم84)0462نحومنها2كم)00.275.2

.مياهوالباجمما

ستةإلىالجديدةغينيابابوافيالأرضتنقسم.السطح

ويتراوحالجبالسلاسلهيالجزيرةفيالفقريالعمود.أقاليم

الجبالارتفاعويتجاوز.كم002و08بينماعرضها

ويلهلمجبالوتعدالبحر،سطحمستوىفوقم)00.3

كثيفة.غاباتوذاتالانحدارشعديدةجبالأم(0475)9

موازيةالشمالياسماحلطولعلىالشماليةالجبالتمتد

وتوريسيلليبيوانيجبالارتفاعويتراوح.الولممطلسلاسل

شبهفيجبليةقمةأعلىوتصلأم،0،2و.000/1بين

.م00.4.نحوإلىهونجزيرة

وبهاجبليطابعذاتالجديدةغينيابابواجزرمعظم

الأماكن.منالعديدفيالزلازلتحدثوقد،نشطةبراكين

فيتصلغزيرةامطارالبلادعلىتسقطالأنهار.

المرتفعةالمناطقفيتجريلذلكسم،025نحوإلىالمتوسط

وتجرفبسرعتهاالأنهارتمتاز.عاليةمائيةتياراتذاتأنهار

أسفل.إلىأعلىمنالغرينمعها

يبلطولهالذيفلاينهرالرئيسيةالأنهارمن

لمسافةصغيرةبسفنللملاحةويستخدماكم،،001

أيضا،اكمو001بطولمميبيكنهروهناككم.008

أنهاروهناك.للملاحةمنهكمء..استخدامويمكن

وماركهاموكيكوريوإريفواهجينهر:مثلأخرى

وموسى.

فودتىم000.2ترتفعالتيالمناطقبا!متثناح!.افماخ

عالية.رطوبةوذاتحارةالمناطقبقيةفإنالبحر،سطح

المناطقفيوتسقطوأكتوبر.مايوشهريبينالرياحوتهب
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فيالحرارةدرجةتتراوح.سم2ه.إلىتصلأمطارالجبلية

أثناءم851ونحوالنهارفيم528بينماالمنخفضةالمناطق

إلىالنهارحرأرةدرجةفتصلالمرتفعةالمناطقفىأما،الليل

خص!إلىالحرارةدرجةفتصلالليلأثناءفىأما،م851

مئوية.درجات

والتربةالماءالمهمةالطبعيةالمواردمن.الطيعيةالموارد

حيثمنفمتغيرةالمعدنيةالمواردأما،والغاباتوالأعشاب

.والنوعالحجم

النباتاتنموفيالغزيرةالأمطارتساقطيساعد.المياه

منيحدالأمطاركميةتذبذبولكن.بسرعةوالمحاصيل

الأقاليم.بعضفىالزراعة

للبلاد،كارثةرطوبتهزيادةأوالمناخجفافويسبب

لتوليدالجبالمنتنبعالتيالأنهاراستخدامبالإمكانوكان

السدودبناءتكاليفوزيادةالطبيعيةالعوائقلكن،الطاقة

تمثلتزالماالكهربائيةالقوىوخطوطالطاقةومحطات

.كبيرةمشكلة

بتربةالبلادمساحةمن%ءغيرتتمتعلااللربة.

تشكلللزراعةالملائمةوالتربةالارضأنكما.خصبة

مجاريعندتتوزعالخصبةوالتربة.الممساحةمن25%

البركانية.والمناطقالأنهار

بعضلحرقنتيجةالأعشابمناطقتتكون.الأعشاب

قطعانلإطعاموتستخدم.بغزأرةالأعشابوتنمو،الغابات

نمواستمرأرفيبانتظامالأمطارسقوطيساعد.الماشية

.والأعشابالنباتات

الذهبمثل:معادنعدةالبلادفييتوافر.المعادن

فيتستغللمالمعادنبعض.الطيعيوالغازوالنحاس

المناطق.لوعورةنظراالجبليةالمناطق

من8%.منأكثرالغاباتتغطى.والحيواناتالنباتات

.م04إلىارتفاعهايصلالأشجاربعضالبلاد،مساحة

الثديياتمننوع001منأكثرالبلادفىويوجد

فيصغارهاتحملالتي(الكيسية)الحيواناتوالجرابيات

وتربىوالداسيور،والبندقوطوالبوسومالكنغر،مثلجيوبها

الزواحفمنعديدةأنواعوهناك.والكلابالخنازيرفيها

والبحرية.البريةوالأفاعي

ويصل.الشاطئمنقريباالأنهارفيالتماسيحتعيع!

مختلفةأنواعوهناكأمتار.ستةإلىالتمامسيحبعضطول

.الفردوسطيورتسمىالتيالطيورمن

أنواعتقريباالجديدةغينيابابواأنحاءكلفيتعيش

لتربيةخاصةمزارعوهناك.الفراشاتمنوجميلةكثيرة

الأحياءجمعهواةإلىعاليةبأسعارتباع،مميزةفراشمات

البرية.

قتصادلاا

إلىوتقسمالكينا،هيالبلادفيالرئيسيةالعملة

وهيللأصدافتقليديةأسماءوكلاهما،توي001

النقودوتؤدي.الاحتفالاتفيالسكانيلبسهاعملات

وأالشراءبعمليةيقومونالذينالسكانحياةفيمهمادورا

تغيراتحدوثإلىللنقودالحاجةزيادةأدتوقد،البيع

.كبيرةاجتماعية

الخصبةالمناطقفياللأهالييزرع.والغاباتالزراعة

وفيالهند.وجوزالخبزوثمرةوالبطاطسوالموزالقلقاس

السكانومعظموالموز.الحلوةالبطاطاتزرعالمرتفعةالمناطق

رأيهم-في-لأنهابل،الغذاءأجلمنليسالخنازيريربون

طن001).00نحوالبلادوتنتج.والرفاهيةالعزإلىترمز

تنئالبلادحيثالكاكاو،كذلكويزرعالهند،جوزمن

.صغيرةمزارعتنتجهاطن000.03نحو

نحوالبلادوتنتج،المرتفعةالمناطقفىالبنيزرعكحا

وزيتالشايكذلكويزرعسنويا،البنمنطنء.و...

والفواكهالهيلوحبالحاروالفلفلوالتبغوالفستقالنخيل

المهمةالمحاصيلمنالطبيعيالمطاطويعد.والخضراوات

تربيةعلىالدولةوتشرف.الرطبةالمناطقفيتزرعالتي

أهميةذاتتعدالتيوالخنازيرالعجولمثل،الماشيةقطعان

.واللحومالحليبمنتجاتلتوفير

حولمهمةصناعةالبرويمثلالبلاد.فياشراعيةالمشجاتمنالبن

المرتفعة.الأراضيليالأخرىوالمقاطعاتحوروكا
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حداالصيةرواسمهمنالمحاساستحراجعلىتم!التعدينعميات

بوحنمجل.حريرةعلىلابحولافى

،الغاباتمنهكتارمليون4.4نحوالبلادتمتلك

،الغاباتتصبا،مشزراعأخرىملايينثمانيةوهناك

صناعةتعذ.جبليةمساطهته!ضارمليون42إلىبالإضافة

ثمينةأنواعهالأن"خاصةأهميةذاتالأسماكصيد

.الوثابالتونةسمكوخاصة

خاماتإلىبالإضافة،أسذهباإنتاجيتزايد.التعدين

النفطخاماتعلىالعثورتموقدوالمنجنيز.والنيكلالحديد

الطبيعي.والغاز

النحاسمصنعإقامةفيالعملبدأأم72!عامفي

أستراليدولارمليون05.نحوتكلفالذيبانجوناشي

إنتاجهويعدسنويا،طنأ000.75تبلغإنتاجيةبطاقة

اليابانإلىيصدروهو،العالمفيللنحاسإنتاجأكبر

فيالذهبإنتاجبدأأم184عاموفيوأمحبانيا،وألمانيا

إندونيسيا.حدودمنقريباتديأوكمنطقة

والغاباتالزراعيةالموادتصسيعيتما.الصناعة

البلادفيويوجد.والملابسالأثاثواوالأسمنتالأسماكوا

عامل،000.52منأكثرتستخدممصنع007نحو

وقماإل!شجارالإصلا!وشيال!لاتعلىيعملون

مدينةالصناعيةالمراكزوأهماالغذاء.وتصنيع،والعابات

وجوروكا.،داجوما،ول!ي،مورسبايبورت

استثنيناماإذاتصدرهماضعفيأجلاداتستورد.التجارة

النحاسمنالبلادصادراتوتعادل.النحاسصادرات

إلىبالإضافةالصادراتأبرزومن،للوارداتنفسهاالقيمة

،والأخشاب،النخيلوزيتوال!ت،الكاكاو،،النحاس

فيالوارداتتتمثلحينفي.والأسماك،والشاي،والمطاط

الكيميائية.والموادوالنفطوالغذاءوالسياراتالالات

004منأكترالبلادفييوجد.والاتصالاتالنقل

إلىبرحلاتالمحليةالطيرانشركةتقوم.للطائراتمهبط

والفلبينوإندونيسياأسترالياحاصةرأعالماادوا!ك!!

الأقاليم.جميعفيالمحليالطيرانإلىالإضافةباوسنغافورة

بالطاقةتعملهاتفيةبأجهزةمغاترتبطحمئالمدن

أما.أخرىودولبأسترالياالياتصالوهناك.الشمسية

الدولةأنكما.المذياعبترددموصولةفهيالريفيةالمناطق

بالنسبةأماالبلاد.فيالإذاعةمحطاتجميععلىتشرف

.أم879عامفقطالبلاددخلفقدللتلفاز

سالتدريجتطورالذاتيالحكم

الدؤوبالعملحلالم!

عاميبينالتشريعيةللجمعية

واستقلت.أم739وأم649

.أم75!عاماللاد
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تاريخيةنبذة

أنهاويعتقد،قليلةالبلادلممكانأصلعنالمعلومات

وقد.سنة.00027منأكثرمنذبالسكانمعمورةكانت

أجلمنوالخشبالحجارةالأوائلالسكاناستخدم

البطاطعه!زراعةتعلمواوعندما.الزراعةتعلمواثمالصيد،

بدأتثمأكبر،بشكلالسكانحاجاتيكفونأصبحوا

.أخرىجزرإلىالسواحلمنهجرةعملية

،أم652عامأوروبياتصالأولتم.الأوروبيالمد

عامحقىالبلادفييستقروالمالأوروبيينولكن

اسممينيسيسالبرتغاليأطلئأمء26عامفي.أم087

المجعد،الشعرذاالرجليعنيملايويمصطلحوهوبابوا

اسمعليهاأطلقام545عاموفيالبلاد.سكانعلى

منقريبابالإبحارأسعبانيبحارقام.كماالساطعالنجم

علىبالالمشيلاءالهولنديونوقام.أم706عامالشاطئ

منالاخرينالأوروبيينلمنعإندونيسيامنبدلآالبلاد

فيها.التوغل

عشرالتاسحالقرننهايةفي.الأوروبىالاستيطان

الصناعاتوأصحابالأوروبيونالتجاربدأالميلادي

غينيابابوافيبالاستيطانالتنصيريالطاقموأشرادوالعلماء

بوساطةالنصرانيةدخلتام009عامومنذ.الجديدة

التعليميالوعىنشرفيأسهمواكما،التنصيريةاللجان

التنصير.ولممائلمنكومسيلةوالصحي

مدينةفيلهمتجارةالألمانأنشأ.الأوروبىالنفوذ

وهددوا،المحيطشاطئعلىالألماننفوذوزاد،بسمارك

عنالمسؤولةأنهابريطانياوادعت،الأمعتراليةالمستعمرأت

حتىألمانياوصايةتحتبقيتالبلادلكنالبلاد.حماية

أسعترالياحمايةإلىالبلادعادتثم،الأولىالعالميةالحرب

.أم219عام

مدينةبضربأليابانيةالطائراتقامقأم429عامفي

يابانيحندي.0003قابميوماعشرممبعةوبعد.رابول

منمشروعاالمتحدةالامقبلتثم.رابولعلىبالاستيلاء

وطبق،الجديدةغينيابابواعلىالوصايةبوجوبأستراليا

برامجبتطويرأسترالياوقامت.أم459عاممنذذلك

والزراعية.الاجتماعيةوالخدماتالتعليوالصحة

أولوأسسام،519عامقانونيمجلسأس!

عضوا.38ويضمام649عامنيابيمجلعم!

البرلمانأعضاءعددوزادالحدودتعديلتمأم719فى

الحزبوأبرزهاال!حزابوظهرتعضو،001إلى

عامأنشئتمحليةحكومةوأول.الوطنيوالحزبالتقدمى

.أم759عامالاستقلالعلىالبلادوحصلتأم،739

الوزراءرئيسمنهامناصبعدةعلىسومرميشيلوحصل

ناماليوأصبحام889عاموفى.وينجتيباياسوخلفه

باياسانتخابأعيدأم299عاموفىللوزراء.رئيسا

الذيتشانيوليوسالسيروخلفهللوزراء.رئيساوينجتي

.أم499عامانتخب

الموصوعةفيصلةذاتمقالات

الجديدةغينياشعب،التوليهمورسبايلورت

الهجيناللعةجوليولرالسير،شانالتشيمبو

الموفموععناصر

الحكمنظام-أ

اغضاءا

الاجتماعيةالخدمات-!

السكان-2

الديندوسلالاتهمالسكاد-أ

الف!هـالمعيشةأنماط-ب

اللغاتخ

التعليم-3

الحفساريةالتغيرات-4

حديثةدولةنحو-خاللأوروبيالتأثير

التعيرمصاعب-ب

والمناخالسطح-5

لمناخادحةالموبوالمسا

لطيعيةالموارداهـ-لسطحا-!

نهارلأاح

لاقتصادا-6

التجارة-دوالعاباتالزراعة

والاتصالاتالنقلهـ-التعدينب

الصماعة-ج

تاريخيةنبذة-7

حكومةخصصتهاقدكانتأرضبابوثا!ائا

التفرقةسياسةتمارسكانتعندما،الماضيفيإفريقياجنوب

الجنوبيين.الأفارقةأوطانانو:للتسوانا.وطنا،العنصرية

لمدينةامتدادوهي،الحكومةومقرالعاصمةمومباتووتعد

المنفصلةالمناطقمنعددمنالمستوطناتوتتكون.مافيكنج

2.كم000.44الإجماليةمساحتهاتبلغالتي

والإنجليزيةالستسوأنافهيالرمعميةاللغاتأما

نسمة،مليون5.2السكانعددإجماليويبلغ.والأفريكانية

الذينويعملإفريقيا.بجنوبأخرىمناطقفييعملنصفهم

الماشيةرعيفيالمحليةالمزارعفيبابوتاتسوانافىيعيشون

خارجوالقرىالمدنإلىيومياينتقلوبعضهم.الذرةوزراعة

العالم.فيللبلاتينمنتجأكبرتعدوهي.الإقليم

بعضهممعالتسواناتجمعبابوتاتسواناكلمةوتعني

عشرالثالثالقرنإلىالتسواناملوكتاريخويعودبعضا.

إلىبابوتاتسواناضمتام،499أبريل27وفي.الميلادي

ثانية.مرةالغربيةالشماليةالمقاطعة



نجبولباا3،

منمحوعةالبابونج

تستعملالصغيرةالأعشاب

الطبي.للعلاجأحيانا

يزرعالذيالبابوعويسمى

ارالعاديالبابوجبكثرة

أصيهإيشاروقد،الذرةبابونج

وأالرومانيبالبابوبخأيضا

نوعمنوهو.الإنجليزي

ويص!!،المعمرةالنباتات

هذوهو،سم03إلىطوأ!ه

أبرءابوتجأغروعا!ثير،رقيقجذع

وتشبه.الأرضاعلىويتمدد

وأوراقهزهورهوتبعثشديدا،شبهاالربيعزهرةأزهاره

أمحادياالبابونجزراعةيم!ش.المذاقمرةول!ضهازكئا،عبيرا

الجيدالتصريف!ذاتالتربةفي،الحدائقميادينلتغطة

.للمياه

الشرابمننوعلصنعتجفيفهابعدالأزهارتستعمل

ترطيبها،بعدكماداتأيضاويستعمل،للأعصابمهدئ

ارتفاعإلىصيمموالألمانياأجابونجاأما،الأسنانالالاموعلاجا

أطبي.اأطعلاخأزهارهوتستعمل،سم06

البلادفىالبريالنباتان!:الأسود.اليايودج

الأسود(.ا)المابوخالعربية

فىالبريالنباتانظر:.الشاميالذرةبابولج

(.الشاميالدرة)سالوغالعربيةالبلاد

البلادفىالبريالنباتانظر:.الذهيياليايودج

(.اسدهيا)الالوعالعربية

فيالبريالنباتال!:.الصحراويالبابولج

ي(.الصحرا؟)الابوعالعربيهالبلاد

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةالبابابمانظر:.اليايوية

احصيسة(.الرإدارة

رياصياتعالمأم(.871-أ197)ثشارلزبابدج،

كانت.الحالعمبةالالاتمناثنتينلتصميمهاشتهرإنجليزي

فيطبقتالتيالمبادئنفسعلىتقومالتصميماتهذه

الإلكترونية.الرقميةالحواسي!علىلاحقوقت

أصهآلةأولبتطويروبدأإنجلترا.فيسعريفيبابيجولد

القرنعشرينياتأوائلفيالفروقآلةتسمىوكانت

وطبعلحسابمصممةالالةهذهكانتعشر.التالمحع

ححفيفيالأ

نفسهالقرنثلاثينياتوفي.البسيطةالحسابيةالجداول

يكمللموالتي-هذهالفروقآلةمنبابئاهتمامهحول

وقدالتحليليةالالةهيأخرىحاسبةآلةإلى-تطهويرها

طبقامعقدةحسابيةبعملياتليقومالاختراعهذاصمم

بابيجيصنعلمحالأيةوعلى.التعليماتمنلسلسلة

بمامتطورةتكنلمالتقنيةلأن.التحليليةللالةعمليانموذجا

الكافيالماللديهيكنولماشمن،ذلكفيالكفايةفيه

.المشروعأضمويل

)تعرفالفلكيةالعلومحمعيةتأسيصرفيسابيجساعد

أيضاوألف(.الفلكيةللعلومالملاجةالحمعيةباسمالآرا

والصناعاتالالاتاقتصادفيسماهاأحستامنعددا

أم(.)832

يحتفلوفيهاليهود،عنددينيتقليدهمدترطاليات

اسمها:ويعنيالراشد.اليهوديالمجتمعإلىالفتاةبدخول

ويفترض-الرشدسنإلىالفتاةتص!فحينما.الوصاياابنة

مراعاةعنمسؤولةتصبحفإنها-عشرةالثانيةسأنها

الشخصتخصالتيالدينيةوالنواهيوالالتزاماتالأمور

لهذهرسميدينياحتفالولايوجداشاشد.أجهوديا

تجتمعأناعتادتقدكثيرةيهوديةعائلاتأنغير،المناسبة

تظلالأحوالمعظموفي.لالمناسبةأ!لاحتفالأصدهشائهايم

تشمللأنها؟الميتزفاهلطقوسأساليعلعدةتستعدالفتاة

اليهودية.عنتعلمتهلماعاماعرضاعادة

الفلبينفيباتانجزيرةشبهتبرز.جريرةشبه،باتان

الجنوبيالساحلعلىمانيلاحليجفينتوءشمكلعلى

صمدتوقد.الفلبينجزرأكبر،لوزونلجزيرةالغربي

منأكثرباتانجزيرةشبهفوقوالفلبينيةالأمريكيةالقوات

العالميةالحربإبانالمتقدمةاليابانيةالقواتضدأشهرتلاثة

تمكنأم،419عامديسمبرشهرأواخروفي.الثانية

المشتتةبقواتهالانسحابمنآرثرماكدوجلاسالجنرال

القواتاستقرتأنوبعد.الجبليةالمنطقةهدهداخلإلي

أنهمالجنودوجدالجزيرةشبهفيوالفلبيخيةالامريكية

نأيمكنلابحيث،اليابانيةالقواتقبلمنمحاصرون

صدفيالمدافعونهؤلاءواستمر.مساعدةأيإليهمتصل

تمكنتوحينماشهور.ثلاثةمنلأكثرالياباني!تهجمات

الأمريكيونانسحبخطوطهماختراقمناليابانيةالقوات

وطلب.باتانجزيرةشبهفىطرفأقصىإلىوالفلبينيون

قيادةفيمحلهوحلأمشرالياإلىيسافرأنآرثرماكمن

.مجوناثانالفريقالفلبينفيوالفلبينيةالأمريكيةالقوات

شبهفيوالفلبينيةالأمريكيةالقواتقيادةوتولى.وانرايت

كنج..بإدوارداللواءباتانجزيرة



13جاردنرجين،باتن

لورونمسحرءلاتانجزيرةشبه

وها.الفلمين!ىحريرةأكر

والفلبي!يةالأمريكيةالقواتصمدت

الحربفيأشهرثلاثةعلىتريدلمدة

الثاية.العالمية

عامإبريل9فىلليابانبنكنجاللواءواستسلم

أمريكي75).00حوالياليابانيونوأسر.ام429

خليجفيكوريجدورقلعةإلىالجنودبعضوفر.وفلبيني

حتىاليابانيينضدكوريجدورفيالمدافعونوصمدمانيلا.

.م2491عاممايو6

ماكقيادةتحتالقواتعادتام459عامفبرايروفي

علىنقاطاواحتلوا،الجزيرةجنوبيفنزلواباتانإلىآرثر

القواتواستسلمتمانيلا.خليجوفتحواكوريجدور

الأمريكيينمنالحياةقيدعلىبقيمنوتحرراليابانية

جمهوريةرئيسأصدرام459عاموفي.والفلبينيين

دارتالتيالمناطقتكونبأنأمراماجسيسيرامونالفلبين

مقدلمسا.مزاراوكوريجدورباتانفيالمعاركفيها

م(.4981-1)983هوراشيووولترباتر،

أذواقعلىكبيرأثرلهكانوناقد.،إنجليزيمقالاتكاتب

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيالإنجليزمنكثير

ماريوسالفلسفيالكتابهووأشهرهاأعمالهأهموكانت

شابقصةيسردالكتابوهذاأم(.)885الأبيقوري

فقط.الجمالأجلمنالجمالوأحبالقديمةرومافيعاش!

التيالجماليةالمبادئعلىللتأكيدمهماهذاكتابهوكان

ومن.الحياةهذهفيمعنىالأشياءأكثرهوالجمالإنتقول

فنانيعنمقالاتمجموعةالأخرىالمهمةباترأعمال

النهضةعصرتاريخفيودرالمات،النهضةعصر

ام(.)873

عامأكسفوردجامعةفيوتخرج،لندنفيباترولد

كأبراشوزبكليةمقيمامعلماليكونواختيرام،862

مركزاالكليةهذهوصارت.ام486عامأكعسفورد

مقالاتيكتبناقداحياتهبدأوقد.حياتهبقيةلنشاطاته

فورتنايتليهما:مشهورتينإنجليزيتينلمجلتينالفنعن

ريفيو.وستمينسترذاوريفيوبم

.ذةلإلياا:نظرا0كلسترويا

نيبريطاخبير.(م2391-4581)!جيلىسلكترب

فىذلكفساعدهالأحياءعلمدرس.المدنتخططفى

بكثيرجيدسوتأثر.التخططعنأفكارهمنكثيرتكوين

وكانوالتخطجطالاجتماععلمفيالفرنسيينالمفكرينمن

وغيرهمالبريطانيينالجغرافيينعلىالتأثيرفيبارزدورله

مدنعدةفىواضحةبصماتتركوقد.الباحثينمن

تخططفيدورلهكانكماتخطيطها،أعيدبريطانية

مجالفىكثيرةبحوثله.وفلسطينالهندفىالمدنبعض

.الحضريالتخطط

ول!لالن!مارىعندعيذلس.ا!عكيد؟شلك،

راعىباتريكالقديسوليمةيوموهو،مارس17في

الخامسالقرنفيلأيرلنداالمنصرباتريككانأيرلندا.

ويعتبر.النصرانيةفيالأيرلنديينأدخلالذيوهو،الميلادي

تقامكماأيرلندا،فيقوميةعطلةيوم،باتريكالقديسيوم

عدديقطهاالتيالمدنفيأيرلنداخارجاليومهذاشعائر

يوميعتبر،الأيرلنديةالأصولذويالمواطنينمنكبير

يقيم،الأولالمقامفيدينيةعطلةيومباتريكالقديس

وجماعية،عائليةولقاءات،خاصةصلواتالنصارى

الشبذر(.)بوتقاتالشامركويرتدون

علىإيجةبحرفيصغيرةبركانيةجزيرةياتموس

جزرمنواحدةوهي،التركيالساحلمنمسافة

الدودكانيز.

سكانهاوعدد2،كم34نحوالجزيرةمساحةتبلغ

السياحةعلىتقريباالسكانأغلبيعتمد.نسمة2)005

.الموالوالزيتونزرأعةوعلى

عاممنالفترةفيباتموستحكمتركياكانت

وقدإيطاليا،حكمتهاذلكوبعدأم،219عامإلىأ537

عاملوزانمعاهدةبموجبلإيطالياأعطتأنسبق

.ام479عاملليونانأعطتثمأم،239

قائدة(.اما-09829)9جاردلرجين،باتن

منفرد،طيرانرحلاتبسلسلةقامت،نيوزيلنديةطائرة

العشرين.القرنثلاثينياتفيالقياسيةالأرقامبهاحطمت

عامأمشرالياإلىبريطانيامنبمفردهاطائرةقادتفقد

السبققصبلهاكانأم359عاموفى.أم349

إنجلترا.إلىمنفردةالعودةبرحلةتقومامرأةأولبوصفها

البرازيلإلىبمفردهاطائرةقادتأيضاام359عاموفي

مباشرطيرانبأولقامتثم.الجنوبيالأطلسيالمحيطعبر

العودةرحلةوفي.أم369عامنيوزيلنداإلىبريطانيامن

لم+آ!لحرالملبين

با،ر،يم!اجزيرةشبه

آجيرشبرثبم!!مزركا

؟ع!ا؟"!إبر!لر!*برحزرءدأ؟أ!ض

حش:ر-6لمأ-!لم

العلبب!ءلحلم(أ؟جممازر!ما

3،!إس-!6

-؟لمس؟س؟سلبمي!

سولولحرأ،!/ة-/صبربملأحلم!!س

د؟/-،-؟ئمم!-?طأ؟أ!1

لولورجزيرة

لجز!ييز/!،بحرما!للاخلتغحىئممبه

الصب!ا!با-مانبلا

الحنولى،3\

"..ةسا-ءة!صس،3

!-س،كوربجيدور

نئميل(4س?بحيرة

كم300102ئال7أبرلح
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قياسيارقماسجلتبريطانياإلىأمشراليامنأم379عام

جينباتنولدت.دقيقة1وهساعة18وأيامحممسةهو:

بنيوزيلندا.روتورافي

.(م4491)فرانسيسكريستوفر،باتن

مسؤولآوكانأم299عامفيكونجهونجحاكمأصتى

تحويلعنمشواتخمسلفترةامتدتالتيخدمتهأثناء

فقد.الص!تح!صمإلىالبريطانيةالسيطرةمنكونجهونج

هونجفيالتنفيذيةللسلطةرئيساهواشيتونغانتخب

مسؤولأولليصبحأم،699ديسمبر11فيكوج

كوجهوخأجرتقدالص!توكانت.باتنبعدصينى

هوبخانظر:.ممنة99لمدةم8918عامفيللبريطانيين

كوبخ.

محافظ،بريطانيسياسيباتنفرالسيصروكريستوفر

ومنذ،ام917عامفىباثعنالبرلمانفيأصئكلضوا

فيصغيرةمراكزاحتلأم859وحتىالعامذلك

حزبمبادئعندراسةكتبأم839عاموفي.الحكومة

عاموفىالمحافظينواقعبعنوانو!ميا!عته،المحافظين

عاموفي.والعلومللتربيةوزيراباتنأصبحأم859

مكتبفيالبحاروراءلماللتنميةوزيراعينأم869

للدوأ،س!صتيراوأصبح.والكومنولثالخارجيةالشؤون

أسامافيالمحافظ!!لحزبررئيساام989عامفيللبيئة

أحامأسامةاالانتخاباتفيالحزبحملةقادولقد.التالي

باتنولكن،الحكمليتولىالحزبانتخابوأعيدأم،299

البرلماني.مقعدهفقد

وكليةإيلنجفيبندكيتمدرسةفيتعليمهباتنتلقى

منحةعلىحصلام،659عاموفيأكسفوردفيباليول

الدراسة.لأجلالمتحدةالولاياتإلىللسفركوليدج

أواسطبغرجمماهسيمنمالكةل!سرةالمممياتديرج

،والبلغاريالإنجليزيالتاريخينفيمهمبدورقامتألمانيا،

أميراأم(398)1857باتنبرجألكسندرالأميروأصبح

الذاتي،الحكماعلىحصولهابعدأم987عاملبلغاريا

.أم886عامالعرشعنوتخلى

-185)4باتنبرجأسرةمنلويسالأميراأسس

بريطانيا،مواطناوأصبع،للأسرةالإنجليزيالفرعأم(129

عمهابنةأم884عاموتزوج،الملكيةبالبحريةوالتحق

عنلويسالأميرتخلىفكتوريا.الملكةحفيدةفكتوريا،

وأصئ،مونتباتناسمواتخذأم،179عامالألمانيلقبه

بناتهكبرىمنحفيدلويسللأمير.هافنملفوردماركيز

الثانية.إليزابيثالملكةزوجفيليبالأميرهو

لأمير.ا،فيليب،لويس،مونتباتن:نظرا

مقاطعةوسطفيتقعأستراليةمدينةياتهيرست

سيدني،مدينةمنكم021بعدعلىويلز،ساوثنيو

لنهرالجنوبيةالضفةعلى،وخصبةغنيةسسهولوسط

الريفويشتمل.نسمة72)702سكانهاعدد.ماكووري

كبيرمصنعوبها.بالولايةالمراعيأجودعلىبهاالمحيط

وتعليبها،والفاكهةالخضرمنالمنطقةمنتجاتلمعالجة

تنتجكما،الدقةبالغةهندسيةتنئسلعاأخرىومصانع

مهممركزلاتهيرستومدينة.التعليبوأوانيالأحذية

وتضمويلز،ساوثنيوفيالحديديةالسككلخطوط

والمقاطعةالمدينةوتشتهر.أيضاالمركزيةالحرائطإدارةرئاسة

للدراساتكليةبالمدينةتوجدحيثالتعليميةبمرافقها

الذهبواكتشفأم،581عامالمدينةأنشئتأمحليا.ا

فائقة.بسرعةوازدهرتونمتمنها،أصقر!با

بحرفيباتهيرستجزيرةتقع.دجريره،ثهيرستب

مضيقويفصل.دارونغربىشمالكم07بعدعلىتيمور

عنباتهيرستجزيرةأكم،5،عرضهيباالذيآبسلي،

وعرضهاكم07حواليالجزيرةطولويبلغ.ملفيلجزيرة

كم.55

)سكانللأبورجينتجمعمركزبأكملهاالمديمةتعد

منجسل،.إكص!أفالأسقفألشأوقد(.الأصليينالبلاد

الشرقىالطرففىتنصيريامركزا،أحصاثوليكيةاالكنيسة

009الحاضرالوقتفىويقطها.ام119عامالجزيرةم!

.تيويلقبيلةالأصليينالسكانمنكلهمنسمة

أم(.1-9889)30ستيوارتألان،باتون

يابلديابكبكتابهاثمتهرإفريقيا.جنوبمنكاتب

التفاهممنمزيدإلىفيهيدعووكانأم(.9)48الحبيب

للتفرقةالانتقادشديدةأعمالهوكانت.والتعاون،العرقي

فيالمتخفيبالظلمبالغاوتوصإهتماما،العنصرية

العالمتنبيهعلىمؤلفاتهساعدتوقد.العنصريةاسمياسات

المساواةعدممنتعانىظلتالتيإفريقياجنوبلموضوع

العنصرية.التفرقةانظر:.طويلةلفترةالعرقية

فىودرسإفريقيا،بجنوببيترمارتزبيرجفيباتونولد

قبلإفريقياجنوبتحريرلحزبرئيساوأصبح.ناتالجامعة

رئيساوكان.م6891عامالحزبنشاطيحظرأن

مأ359عاميبينجوهانسبرجفيديبكلوفلإصلاحية

علىكثبعنالتعرفمنالوظيفةهذهومكنته.ام489و

التفرقةمعالمعيشيةالسودوأحوال،السجوننظام

العنصريةللسياساتصراحةالنقادأكثروأصبح،العنصرية

وقضىهذه،لارائهمراتعدةباتونحوكموقد.لبلده

الجبرية.الإقامةفيعمرهمنالأخيرةالسنوات



33فولهينسيوزلديفار،يباتيستا

حلعنالحبيبيابلديابككتابهفيباتونيبحث

كومالوستيفنشمخصيةفيصفالعنصريةالتفرقةلمشكلة

عنبحثاجوهانسبرجإلىرحلتهفيالكاهنالإكليريكي

المثاليةالريفحياةبينالتناقضباتونويوضح.ابنه

فيالأقلياتبأحياءالقاسيةالحياةوواقعالسودللقساوسة

العالمفيتوزيعاالكتبأكثرالكتابأصبح.المدن

جنوبفيبالوضعالعالميالوعينشرعلىبذلكوساعد

إفريقيا.

كانأم(.459-أم)885سميثجورج،باتون

الثانية،العالميةالحربفيالأمريكيينالجنرالاتألمعمن

الشؤونعنالصريحةوتعليقاته،المثيرةطريقتهوكانت

مدحأكسبتهقدالمتهوروسلوكهوالسيامسيةالسمكرية

معا.ونقدهملهالغربيين

الحملةأم429عامنوفمبرفيباتونقادإفريقيا.غزو

إفريقيا،شماليغزوتحالففيمراكم!سواحلإلىالغربية

منالثانيةللوحدةقائداأصبحأم439عاممارسوفى

فيالمتحدةللولاياتانتصارأولوأحرزالأمريكيالجيش

باتونأصبحتونسمعسكرانتهاءوقبلالقويطار.حرب

،أم439عاميوليوفيصقليةلغزوالسابعللجيمشقائدا

93فيالجزيرةالبريطانيالثامنالجيشيمجيشهواحتل

يوما.

منالثالثللجيشقائداباتونأصبجعفرنسا.فىالنصر

لوسانالأولىالفرقةاخترقتوعندما،الفرنسيةالحملة

سبقواأنهمحتى،مذهلةبطريقةبالتقدمباتونقواتقامت

فرنساقواتهوعبرت.بالطائراتلهمفأرسلتإمداداتهم

بلجمعركةفيوحاربتالخريففيميتزإلىووصلت

.أم449عامديسمبرفيالبلجيكيةباستونقرب

عبرزحفهفيالثالثالجيشاستمرألمانياسقوطوبعد

تشيكوسلوفاكياودخلألمانيا،منالغربيةالجنوبيةالأجزاء

جزءعلىقواتهاستولتالألمانامشسلموعندماوالنمسا.

الأمريكي.الاحتلالمنطقةسميتالتىالمنطقةمنكبير

أمء88عامنوفمبر11فيباتونولد.حياتهبداية

بكاليفورنياجابرييلسانفي

كأىس!س-!+!-بر"!وتخرج.المتحدةبالولايات

!ر--ير،+ش3بم-س،3ت-فيسعامالسمكريةالأكاديميةفي

-غاكاررياضياوكان.أم909

كأ!+مح!ذر؟ءشسأسبسلاحوالتحق.متميزا

!-+شوعملتخرجهبعدالفرسان

عى!7ررررىلعامالمكسيكحملةفى

ء!!ننكايختحلبمللواءقائداوأصبح.ام619

باتونسميثجورجفرنسا.فيالدبابات

الولاياتموانئومنلويزياناولايةعاصمةروجتونب

الصغرىالمدينةسكانعدديبلغ.المهمةالمتحدة

الكبرىالمدينةسكانعددويبلغنسمة531.912

علىالمسيسيبينهرعلىتطلوهي.نسمة264)528

فيهاوتتركزأورليانز،نيوشماليكم08نحوبعد

الجنودأنشأهاوقد.والبتروليةالكيميائيةالصناعات

لهم.حربيامعسكراوجعلوهاأم971عامالفرنسيون

عمودإلىالتسميةوتعودالحمراءالعصالغويايعنيوالالممم

الهنود.منعشيرتينبينالتخوملتحديدمعل!اكانأحمر

منرسامأولكانأم(.091829)6والتر،باتيس

المحلية.الأشكالمنموضوعهمادةيشتقإفريقياجنوب

منوالكثيربريتوريا،فىالمدينةقاعةالحائطيةأ!حاتهوتزين

فيالجميلةللفنونأستاذاكان.الأخرىالعامةالمباني

.أم719عامحتىام649عام!نإفريقياجنوبجامعات

كيب.محافظة،إيمستلمسومرستفيباتيسوالترولد

جدرانعلىظلتالتيالزيتيةبالرسوممفتوناوصار

موطنهإفريقيشعبوهم،اسحانرسمهاالتيالكهوف

البشمن.انظر:وناميبيا.بتسواناباقليم،كلهاريصحراء

وهو،برويلهنريقابل،ام389عامأوروبا،وفي

علىالمتبقيةبالرلمسومأيضامهتمأكانفرنسيباحث

،الموضوععنلهكتابأولباتيصرنشرولقدالصخور.

أم(.)939المدهشونالأدغالرجالبعنوان

الصخور،علىرسومهباتيمي!عرضأم،449عماموفي

للإندبل.المعقدةالهندسيةالخرزأعمالأيضافتنتهولقد

الرمزية.إلىتميلالخشبيةوأعمالهالزيتيةرسومهوكافت

الذهابإلىللفنحبهدفعهأم489عاموفي.الرمزيةانو:

وفي.السانأسلافبينعاشحيق،ناميبصمحراءإلى

.الإسلامقبلمافنأيضاانتباههجذب،الأخيرةأسفاره

-1091)فولهينسيوزللىيفار،يباتيستا

مأ049عاممنلكوباديكتاتورارئيساكانأم(.739

إلىأم529عاممنثانيةمرةحكمثم.ام449عامإلى

فيدلبقيادةكوبيةمجموعةبهأطاحتعندماأم،959

تمرداقاد،الجيشفيرقيببرتبةكانوعندماكامشرو.

.ام339عامفيموريلزمتشادوكوباديكتاتورلإزاحة

ويحطمهمالرؤساءيعدوظل،زعيمرتبةإلىترقىوقد

ما489وفي.أم049عامفىرئيساانتخابهتمحتى

الرئيسضدتمرداوقاد،الشيوخمجلسفيعضواانتخب

رئيساوأصبح،أم529عامفىسوكاراسبريوكارلوس

بكوبا.بينزمدينةفيباتيستاولد.الثانيةللمرة

كوبا.:أيضاانظر
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بهامدينةوهىإنجلترا.غربيجنوبتمثيمدينةيات

عشر.الثامنالقرنإلىترجعالتىالجميلةالمبانيمنكثير

المناظرمنساحةإلىينحدرتلجانبيعلىالمدينةوتقع

مفضلام!!اناالمدينةوتعتبر.أفوننهرواديكونهاالطيعية

المعتدلومناخها،الحارةلينابيحهاوذلكالعطلاتلقضاء

فىالمحليللحكممركزا!سانتوالمدينة.التاريحيةومبانيها

وقد.نسمة97لم009سكانهاعدديبلغ.أفونمقاطعة

وأسموهام43عامحواليباثمدينةفيالروماناسمتقر

المزعومةللإلاهةتكريماوذلكصعول()مياهسلسأكوا

علىتحتويحارةيساليعثلاثةبالمدينةويوجد.مينرفا-سول

فيالأحرىاأ!بيعيةاالحارةاليناليعتحتويهمماأكثرراديوم

وتحاشظيوميا،الماءمنكترمليونىمنأكتروتنتجبريطانيا

.م94قدرهادائمةحرارةدرجةعلى

فيمثيللهاليسباثمدينةأنالناسمنكثيريعتقد

،لندنمدينتيباستثناء،المعماريةالناحيةمنبريطانيا

الاثارأحسنتعدالحماماتأنالخبراءويعتقد.وأدنبره

ويرحبريطانيا.فيبعنايةعليهاالمحافظةتمتالتيالرومانية

الأرضتحتمنللماءالرافعةالمضخةذاتتاربالغرفة

جسرويعد.عشرالميلاديالثامنالقرنإلىالبلديةودار

صصبسبببريطانيا،فيأدمروبرتصممهالذيبلتني

الجسر.انظر:.نوعهمنفريداله،يحفالذيالحوانيت

ام771عامالاجتماعاتصالاتافتتحتوحينما

وقدأوروبا.فيالغرفمنجساحأجملبأنهاالزواروصفها

أعيدثم،الثانيةالعالميةالحربفيالألمانقنابلدمرتها

ويجذب.أم639عامللجمهوروافتتحتبناؤها،

شهرفيالمدينةإلىكثيرينزواراللموسيقىباثمهرجان

إلىالزوارتجذبالتيالمنا!مباتومن.عامك!!منيونيو

المعرضمنها،بالقربأوباثفىتعقدوالتىمشوياالمدينة

المناسباتمنوعددلانسداونفيالخيلو!مباقالزراعي

باثفيصناعةأكبرهىوالسياحة.الأخرىالرياضية

المكاتبهيللخدماتصناعةوأكبر.الخدماتوتليها

الهندسةالخفيفةالصناعاتوتشمل.الدفاعبوزارةالإدارية

الكتب.وتغليفالكهربائية

عصرمنذكمنتجعباثمدينةتاريخبدأ.تاريخيةنبذة

الميلاديالثالثالقرنفيالمؤرخونوصفهاوقد.الرومان

فاخرةحماماتبهاوكانالدنيا.عجائبإحدىبأنها

الذينالسكسونأهملوقد.والمتعةللممحةمصممة

تلكالميلاديالسادسالقرنفيبريطانيااجتاحوا

ديرأولوبنوادينيامجتمعاألسسواولكنهم،الحمامات

بريطانيااجتاحواالذينالنورمنديونوبدأ.م781عامهناك

عامنفسهالموقعفيفخمةكاتدرائيةبناءفيأم660عام

)مركزالمطرانكرسىنقلأم602عاموفي.ام590

منالمعبديطل.الاستحمامعلىأحضيريناتعريالرومايةالحمامات

ا!كمورة.احلمية

لمالتيالمبانيواستكملتويلز.إلىباثمن(السلطة

ماوأصبحتباثفيالوقتذلكفياكتملتقدتكن

الدير.كنيسةاليوميسمى

قديمة.عادةذلكبعدالحماماتإلىالذهابوأصبح

عشرالسالغالقرنأواخرفيلاثإلىعادتالشهرةلكن

مديراوكان-ناشبوعملعشرالثامنالقرنلدايةوفي

لاتكونحتىوسعهفيماكل-الرأيمستقلللمراسم

وضحولذا.البيوريتانوصفهاكماللشيطهانملعباباث

وفى.باثمدينةلسكان،للسلوكصارمةقواعدنالق

المدينة،وجهتغييرعلىألنرالفعملعشرالثامنالقرن

لمفهو.باثلمدينةخدماتهبسببباث،رجلسميوقد

رجلوحصانكورنوولمنجاءهاوإنماموالسدهامنيكن

،مهندةعملعلىوأشرفالمحاجر،فتحمشروعات

المهندلممانوهماوالابنالأبوودجوناسمهمامعمارينن

الشرفاتذاتباثبيوتأجملونفذاصممااللذان

فيمثلم1775عامبنيالذيالملكيالهلالأما.الفاخرة

فنهما.قمة

الطبيعية.الينابيعمنتجعاتبمأفونأيضا:انظر
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عدم.،ضلأمراا:نظرا0جيالوثولباا

إحدىوهي،الهادئالمحيطفيتقعبركانيةجزيرة؟ب!

المحيطجزرمنطقةمنجزءاكانتالتي،الشماليةمارياناجزر

وفي.المتحدةللولاياتإدأرياالتابعةالوصايةتحتالهادئ

الشماليةمارياناجزروبقيةباجانأصبحت،أم869عام

وهي2.كم05باجانمساحةوتبلغ.المتحدةللولاياتتابعة

معظمهاالبراكينمنمجموعةبهاالانحدار،شديدةجزيرة

جبلفيبركانأكبرثارأم819عاموفىخمود.في

أما.الزراعيةوأرضها،الجزيرةمبانيمعظمعلىقضى،باجان

نزحوافقدنسمة06عددهمكانالذينالجزيرةسكان

.البركانثورانبعدجميعا

مولمميقار.(م0481-2871)!في،ليس!جابا

فيالكمانعازفيأشهرمنيعتبر،إيطالىمولمميقيومؤلف

تعبرموسيقاهوأنكالساحر،يبدوكانإنهوقيل.التاريخ

عمرهمنالتاسعةفىباجانينيكان.عليهيبدوكانعما

لمجايطاليا،جنوهفيموسيقىحفلفيمرةلأولظهرعندما

مقطوعاتتأليففيبدأعمرهمنعشرةالثالثةبلغوعندما

كان.وممتعةناجحةموسيقيةبجولاتوقامالكمانعلى

مشاعريلهبنحوعلىالهادئةالألحانيعزفباجانيني

وسرعةبقوةالعزفعلىقادراوكان.فيبكيهمالحضور

يوجههالذيللشيطانحليفاكانأنهيشيعونالناسجعلت

.العزففى

صيته،وذيوعأقدامهترمميخمنباجانينيتمكنولما

والحياةالفنيةالانتصاراتمنمزيجإلىحياتهتحولت

دينلتسديد،كمانهرهنالمرأتإحدىوفي.المترفة

صنعمنكماناالفرنسيينالتجارأحدفمنحه،مقامرة

وقد.موسيقيحفلإقامةمنليتمكن،جارنييريجيوسيبي

فيمحفوظاليبقى،جنوهلمدينةالكمانهذاباجانينىترك

متاحفها.أحد

موسيقيينوعرضينلحنا،42علىأعمالهوتحتوي

بمبالثانويود،الرئيسىباللحنالموسيقيةوالفرقةبالكمان

.جنوهمواليدمنباجانيني.الخالدةالحركةإلىإضافة

هوأم(.138؟-هـ،533؟-)باجةابن

الصائالمعروفيحيىبنمحمدبكرأبوالمسلمالفيلسوف

وقد،الميلاديعشرالحاديالقرنأواخرفيولد.باجةبابن

فلاسفةكبارمنويحتبر.والرياضياتبالطباشتهر

والمسلمين.العربعندالعلومانظر:.الإسلام

صادقالنظر،صحيح،الذهنثاقبباجةابنكان

يبقولم،مؤلفاتهمعظمفضاعتالدهرعليهقسا،الرؤية

منلهأنكما،والصفحاتالرسائلبعضسوىمنها

صفحة.044فيتقع،برلينمكتبةفيمخطوطةالمؤلفات

الأمريكية.سامواانظر:باجو.باجو

البوذية.بالهياكلعادةيرتبطالأبرأجمننوعاليا!جودة

وأجزاءواليابانالصينفىرئيسيةبصفةالباجوداتوتوجد

بينماالنموذجيةوالباجودةآسيا.شرقيوجنوبالهندمن

منالشرينياتفيباؤهاتموقد،بالصيننانجينغمنطقةفيباجودة

منلهياكلمزودةطوابقتسعةمنالماجودةتتكون.العشرينالقرن

.الحجارةمنوحدرانفولاذ
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الأسف!امنحجمهايتضاءلطابقا،عشرخمسةرثلاثة

باررسق!،أصاجودةاطوابه!منطابقول!ول.الأعلىإلى

وفي.أطرافهفيأعلىإلىويشني،المزخرفال!جرمن

متقنةوأعمدةدعاماتعلىالبنيانلقفكثيرةحالات

النقمق.

ثمانيةعلىكافةأجاجوداتاتحتويالصينفى

منمبنيةأنهاكما.أطوابقاصفرديوعددجوانب

الخزفأوالحجرأوالأسمنتأوالآجرأوالخشب

وفي.الحجريةالسقوشأوأ!ظهاماأوبالعاجومزينة،الصيني

مدلوأ!الباجودةتصميمفىعنصرلكليكونالأصل

نأالصينيينمنأحضيراويعتقدأصحابها.عندديني

فيه.توجدالديأطمجتمعأ!سعدواالمالتجلبالباجودة

الأنواعغرارعلىأنشئتفقدأجابانيةاالباجوداتأما

منمبنيةالصينيةالباجوداتمعظمكانتوإن،الصينية

بعضعلىالأرضىالطابقيحتويوقد.الخشب

لمشاهدةالعلياالطوابقتستخدمبينماوالصور،المقدسات

الباجوداتمنالعديديضماتايوانوفي.المحيطةالمنطقة

موتها.بعدأحرقتالتيالبوذيةالجثثرماد

اللعبد.بورمابمأيضا:انظر

.م(31012801هـ،574-104)لباجيا

إلى)نسبةأضجيبياأيوبلنسعدبنخلفبنسليمان

إحدىببطليوس،أررو.قاضيىوفقيه(.الباجيبلدةتجي!

باجةإلىصباهفيرحلثما،أصكبرىاالأندلسمدن

!شة.وعشرينثلاثابلغأنإلىبهاوأقامأيضابالأندلس

إلىرحلثم.أعوامثلاثةفيهاوأقامالحجازإلىرحلثم

دمشهتإلىرحلتمأيضا،أعوامثلاثةفيهاوأقامبغداد

عشرثلاثةبالمشرقرحلاتهامشغرقتوقد.الموصلوإلى

وكان.رحلتهأثناءأحلماتحصيلفيحاداوكانعاما.

علىالتلمذةشعرففنالكبيرةفائدةهذهلرحلته

:الأعلامهؤلاءومن،والمغربالمشرقعلماءجهابذة

وابنسحنونوابنوالهرويالأصئبالأندلس،ابن

إسحقوأبوالبغداديوالخطيببالحجاز،محرز

عنهأخذوممن.بالعراقالطريالطيبوأبوالشيرازي

والقاضيشيرينابنأغاضيواالطرطوشيأبوبكر:العلم

أصععبتي.وا،المعافريالقاسمأبو

مناظراوكان.الأندلمسبلادبعضفيالقضاءوني

وأنحزمابنيعارضأنلست!%حدأصم.الحجةقوي

ي!شلم:فيهحزمالنقالحتى،الباجيإلايناظره

الوليدأبوإلاعبدالوهابالقاضسبعدالمالكيللمدهب

منها:مختلفةعلومفيمؤأغاثلاثيننحوألف!.الباجي

الحدود،كتابعولبمالأأحكامفىالفصولإحكام

إلىالتسديدكتاب،المنهاجتبيينكتاب؟الإشارة!خاب

خرجلمنوالتجريحالتعديل!ضابالتوحيدبمطريقمعرفة

الموطأبمشرحفيالمنتقىكتاب،الصحيحفيالبخاريعنه

منالتحذيرفيرسالةالموطأ؟شرحفيالاستيفاءكتاب

بلادمنبالمرية،اللهرحمه،توفيعلبممر.النبيمولدبدعة

.بالرباطودفنال!ند!،

-؟هـ،394-؟)لقاسمأبوا،جيلباا

القاسعم.أبوالباجيخلف!بنسسليمانبنأحمدأم(.001

(.تونس)فيباجةمنأصله،المذهبمال!يأصوفيفقيه

فيخلفهتوفيولما،أ!اضياسليمانأبيهعنأعقهاأحذ

.كانوالحيانىأ!دفياعلىأبوأحلماعنهأخذ.درسهحلقة

ورحل.كبيرةوكانت،أبيهتركةتركفقدالدنيا،فيزاهدا

عدةمؤلفاتله.اليمنجزائربعضإلىث!ا،البصرةإلى

كتاب،الإيمانواجباتأولعلىالبرهانكتابمنها:

الأصولعلميفيالنظرسركتابالنظربممعيار

الحج.منانصرافهبعدلجدة،اللهرحمه،توفي.وا!ررف

وتعرف.الفلبينفيجبليمنتجعذاتمدينةلاجدو

تقع.نسمة831و201لمسكانهاعددالزهور،بمديخ!

جزيرةعلىكم005بنحومانيلامنأ!أحشمااإلى

.لوزون

منلأكثرالبحرسطحمستوىفوقموقعاالمدينةتحتل

منكثيرهناكوبارد.لطيفمناخولهاأم،و005

مماالترفيهوأماكنوالفنادقالمطاعمرالجذابةالمتنزهات

.للسياحشعبيامنتجعايجعلها

شماليفيثقافياومركزارئيسياتجاريامركزاباجيوتعد

منهيستخرجإقليمالأهمرئيسيمرحصوهي.لوزون

أما.المحيطةالمناطقفيمهمةأيضاالزراعةأنكما.الذهب

النجارةأعمالمثلاليدويةالحرففتشملالمحليةالصناعات

والنسيج.

ومنها،التاريخيةالمبانىمنعددباجيوفييوجد

لرئيسالصيفيةالإقامةمقروهو،هاوسمانسيون

لجمهورية.ا

المعماريالمهندسلباجيوالحديثةالمدينةبتخططقام

وكانت.أم509عاموذلك،بيرنهامداني!!،الأمريحي

.أم909عامالمدينةلإقامةرخصةأوأ!

(أم459-1)939الثانيةالعالميةالحربنهايةفي

الأمريكيةالقواتعلىحاسمبهحوماليابانيالجيشقام

بعد.فيمابناؤهاأعيدثمتقريبا،المدينةتدميرعنأسفر
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؟س!بميمعي!لم-ةبرتهييمئيكايميري!صش!ئي!يررزكأ!تجس!عئر-غرز

الرئيسي.الإمارةومقرالباحةلمنطقةالإداريةالعاصمةالباحة

العربيةالممدكةمناطقإحدىالباحة.مئطقةالبا!حة،

المناطقنظامحددهاالتيعشرةالثلاثالسعودية

المملكةغربيجنوبفيتقع.السعوديةانظر:.السعودي

والشمالالشردتىمنالمكرمةمكةمنطقةبهاوتحيط

وتعتبرعسير.منطقةفتحدهاالجنوبمنأما،والغرب

نحوإلىيصلسكانهاعددأنإلا،مساحةالمناطقأصغر

شهورأغلبالمعتدلهوائهابسببنسمةمليوننصف

الزراعةعلىتساعدالتيالسنويةأمطارهاووفرة،السنة

ذلكورغم،جبليةمنطقةبأنهاالباحةتتميزوالتشجير.

مناطقبباقىتربطهاالتيالممتازةالطرقمنبشبكةتتمتع

الباحةومدينة.العقيقمدينةفييقعمطاروبها،المملكة

محافظاتأما.الإداريومركزها،المنطقةعاصمةهي

قلوة،العقيق،الخواة،المندق،بلجرشي:فهيالمنطقة

.القرى

الباحةمدينة

قريةالمدينةكانت،الباحةلمنطقةالإداريالمركز

بلادباسمقبلمنتعرفكانتالتيالمنطقةفيصغيرة

وترجع،وزهرانغامدقبيلتىإلىنسبةوزهرانغامد

القبيلتانسكنتوقد،القحطانيةالأزدقبيلةإلىأصولهما

ونظرا،مأربلمسدتصدعبعدالإسلامقبلالمنطقةهذه

إليهاالنازحونتزايدفقدغاباتهاوكثرةمناخهالاعتدال

القرىتلكالتحمتثم،متقاربةكثيرةقرىوتكونت

الحالية.المدينةمكونة

هيفالباحة،جغرافيةدلالةالمدينةاسمويحمل

المدينةلأنوذلكوأوسطها،لمماحتهاالداروباحةالساحة

تشقهامتدرجةمنحدراتذاتمكشوفةتلالعلىتقوم

بحر

العربى

الباحةصنطقةخرلطة

إلرياض

جائلتبوذ

بريدة
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السوكي.أزرصاسها:ص:المحاصماأعوا!صهاألتححارسدوكااصأ.65تسعلالدائمةالمحاصيل

إلىارتفاعهايصلعاليةجبالبهاتحيطضيقةأودية

البحر.سطحمستوىفوقم006.2

المنطقةوسطفيالباحةمدينةأ!قوعنظرا.السكان

اهـ،383عامللإمارةمقرالتكوناختيرتفقد

وضرورةالسكانعددفيزيادةذلكعنونتج،أم639

فاتسعت،العديدةالمنشاتوبناءوالمرافة!الخدماتتوفير

المدينةرأصبحت2،كرا931نحوللغتحتىالمساحة

منوأضيوفها،المجاورةالقرىلسكانجذبنقطة

هحروهاالدينأبمائهامنأس!ضيراأنعنفضلاالمصطهافين

وتوفرت،كبيرةتنمويةوثبةشهدتأنبعدإليهاعادوا

مناخمنبهتتميزماجانبإلىللعملكثيرةفرصفيها

.معتدل

الباحة.مسطقةفىالمألوفةالمحاصي!!سالخوخ

يعمل،نسمةألفا07نحوالمدينةسكانعدديبلغ

الحكومي.والقطاعوالتجارةالزراعةفيمعظمهما

المعتدلبالمناخومنطقتهاالباحةمدينةتتميز.المناخ

وجودوعدمموقعها،لارتفاعونظراشتاء،الباردصيفا،

الغربيةللرياحتتعرضالمدينةفإنغربها؟فيطبيعيةحواجز

ويبلغرطبا.مناخهافيجعلشتاء،الضبابظهوريسببمما

الحرارةودرجةم751أصشوياالحرارةدرجةمعدل

.م65لصغرىوام625أعصوىا

فيالتعليممراحللختلفالمدارسافتتاحتوالى.التعليم

مدرسة166البنينمدأرسبلغتحتىالباحةمنطقة

بعضهاثانويةمدرلحمة2و.متوسطةمدرسة46وابتدائية

مدرسة12!إنشاءتمفقدالبناتمدارسأما،مسائي

الاحة.مسطقةلميالمألودةالمحاصيلمنالرمان
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لطبيعتهانظرا،الباحةلمنطقةالمميزةالسماتمنوالأنفاقالجسور

بأحدثواعدادهاوالخارجيةالداخليةالطرقتمهيدتموقدالجسلية،

الأسالي!.

9وثانويةمدرسةاوهمتوسطةمدرسةهوهابتدائية

معويتواكب.متوسطةواحدةوكليةللمعلماتمعاهد

الأمية.بمحوالاهتماموتجهيزهاالمدارسإنشاء

لهاالتابعةبالقرىالباحةترتبط.وا!لواصلاتالنقل

،وجيدةحدشةطرقبشبكةالمملكةمنالأخرىوبالمناطق

التنقلوتسهيلالتنميةخططتحقيقفيبارزدورلهاكان

التىالطرقأهممن.والسياحةوالتجارةالتعليملأغراض

جرب-العقيق-الباحةطريق-أبغيرهاالباحةتصل

طريق3-كم(أ0)8الحجرة-الباحةطريق2-كم(9)2

الأمطارلوفرةنظراالمائيةالمواردلتوافرالباحةممطقةتتميز.الممائيةالموارد

.المرتفعاتمنتمحدرالتيالمياهمساقطأحدوهذا.السنوية

أحديعتبرالطريقوهذاكم(،)753جازان-أبها-الطائف

ثلاثيربطإذبمالمملكةفيالضخمةالطرقمشروعات

الباحةمطارويوجد.الجنوبباتجاهالطائفمنبدءامناطق

كم.36بعدعلىالعقيقمدينةفى

مستشفياتعدةالباحةمنطقةفي.الصحيةالرعاية

،المستشفياتهذهأهمومن،الصحيةالمراكزمنوعشرات

بها،مستشفىأولوهوالباحةبمدينةفهدالملكمستشفى

ومستشفىسريرا،355علىويشتملأم819عامأنشئ

إلىبالإضافةهذاسريرا.272علىويشتملالعامبلجرشي

ومستشفىالنفسيةالصحةومستشفىالعامقلوةمستشفى

.المندقومستشفى،الطبيعيالعلاجومركزالنقاهة

ىضعلىوموزعةكثيرةفهيالصحيةالمراكزأما

ومركزمتطورةمراكزثمانيةمنهامركزا82وتبلغالمنطقة

لمكافحةومركزالبلهارمميالمكافحةومركزللتوليد

لمكافحةومركز(الرمليةالذبابةتسببه)مرضالليشمانيا

الطبي.والتدريبللتعليمومركزالملاريا

بأسواقهابعيدزمنمنذالباحةاشتهرت.الاقتصاد

وعشرينخمسةالأسواقهذهعدديبلغ.الكثيرةالتقليدية

المنتجاتخاصةالختلفةالمنطقةمنتجاتتعرضسعوقا

التيالمزروعاتوأهم.الحيوانيةوالثروةالحبوبمنالزراعية

والقمحالشعير:الخصبةالباحةمنطقةأراضىفيتوجد

وتربى.والتينوالرمانوالعنبوالطماطموالبطاطسوالذرة

علىتزيدالتيوالدواجنوالماعزوالأبقارالأغنامالباحةفي

.المجاورةالمناطقفيوتسوق،المنطقةسكانحاجة

تجارةفييتمثلملموساتجارياازدهاراالمنطقةوتشهد

المفروشةوالشققوالمطاعموالفنادقوالتجزئة،الجملة

المصطافين.لخدمة

ومنطقةخاصبشكلالباحةمدينةتتميز.السياحة

والغاباتمعتدلوطقسجميلةطبيعيةبمناظرعموماالباحة

وقد،الرائعةالصخريةوالتكويناتالمائيةوالمجاريالكثيرة

والاستجمامالراحةفىالراغبيناجتذابفيذلكلمساعد

منتجعاقحتبرالباحةبانالقوليمكنصالعطلاتوقضاء

متكاملا.سياحيا

الشاملةالتنميةوتنميتهاالمدينةتخطيطإعادةوضمن

إمارةأنشأتفقدوحضاريا،وجمالئاسياحيابهاتليقالتي

المفروشسةالشققإلىبالإضافة(أولى)درجةفندقينالباحة

هذأمنها،وقريباالخلابةالطجيعيةالمناظرعلىتطلالتي

إثروبجبلفيالكبرىالمتنزهاتمنعددإلىبالإضافة

الاحمرالبحروساحلتربةوواديجرشةووأدي

وتقع،الجبلدارقريةهينموذجيةسياحيةوقرية،وبلجرفمى

وبلجرشي.الباحةبين

السعودية.:أيضاانو
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باخعمانويلفيليبكارلباخسبستيانجوهان

الملخنينوالمو!عيقي!تمنعدداتضمعائلةا!عمابح

مو!ميقيا08هناكأنالمعروفمنر.الغربفيالبارزين

منيسمعلاموسيقيودمؤلفونمنهماكثيرلاخ،عائلةمن

ذأ!ك،صويعستتنى.القليلىا،الحاضهـإأ!قتافيأ!اأعما

ا،دهأو"باح!سبستيارلجوهادالمحتسهوردالمو!ميتيةأ!الأعماا

ي!.عمانوفيليبثارأ!ركريستيانجوهاد

يعدا(.أ75-.أم)ء68باخسبستيانجوهان

أسلوفيوهوروك،ابىلملوسيقىعبقريأهمباخجوهان

جدا.معقدتمثيليمو!حيقي

مارس21فيألمانيابأإيزيناحفيولدالذيباح،!صان

شعورهأنالمعروفمن.لوثرأتباعأحد،أم685عام

حطنوقد.الموسيقيةأعمالهجميععلىيهيمنبنصرانيته

فيالسائدةالوسيقيةأ!الألفمكااجميعفيمؤأغاتلباخ

أجبالأسااأسهأعما!ىامتزجتقدرالأوبرا،اعدافيماعصره

أمحصهـنسيةاأدهـرحما5عصرهشياحساثدداالوطنيةالمومميقية

الأدانية.واوال!نجليزيةليةوالإيصاأ

ام(.788-أم71)4باخعمانويلفيليبكارل

الثانيالابنوهوفايمر.فيباخي!!عمانوفيليبكارلوأصد

الصورأنواعجميعفيكارلآأسفقدو!مبستيانلجوهان

أكثروتتسماالأوبراباستثخاءزمانهشىالمتداوأصةالمو!سيقية

أعاطفية.بانجاحاسيقيةالمومؤأغاته

أصغرهوأم(.782-أم)735كريستيانجوهان

موسيقىيسمىبماكثيرايشتهرر.سبستيانجوهانأبناء

وأوبراتسيمفونياتمنألفهماجميعوضعوقد،الحجرة

في.الإيصاأأضمطاعلى!سلها

بالبخارتتحركسفينةأوقاربعلىأيصلة!اسمصةاب

الصغيرةاسمفنعلىكذلكأيصلقكماالأنهارفيوتبحر

ويستعمل.الساحليةالبحرمياهوأجحيراتافيالموحودة

فيتبحرالتيكتلكالكبيرةأصسفنافيبخاريةتعببهـسفينة

أجحار.اأعافي

صالحةباخرةأولببناءفيتشجونا!لأمري!يالمحترقام

الخدمةتدخ!!سفينةأولأنإلا.أم787عامأ!أسلاممتعما

التيكليرمونتفوأسقروبرتسفينةكانتالمنتظمةالتجارية

هدمموننهرأعلىإلىكم042لمسافةأم708عام!عارت

ساعة.03فيالمتحدةلالولاياتنيويوركفي

قبلالكبيرةالأنهارعبرالمسافرينتحملالبواخرحانتو

الأضىالمواصلاتووسائلالحديديةأسسككاتطوير

فيهاتتوفرمازالتالتيوالأنهار.فعاليةالأكثراوالأسرعا

تشملمنتظمةبصمورةأجمحاريةاأصسفنواالبواخرخدمات

ونهروالنيجرالميسوريواطسيسييوبأسدافياوتالأماهـرا

واليانجتسي.الفولجاوأ!رنسوسانتاشاينرأخيلا

وسيلةكاتالبواخر

لي!همةمواصلات

أنحاءفىالنهريةالفرث

خلالالمتحدةالولايات

وأوائلعشرالتاسعالقرد

توضيحالعشري!.القرد

دهرعلىداخرةالصورة

.أم119عامأوهايو
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

رودرت،فولتنج.نيكولاس،روزفلت

جون،فيتشالسفينة

نتكليرمو

بدواليبتسيربخاريةسفينةالدولاليلأاليا!خرة

عنعبارة،بخاريةسفينةأولكانتوقد.التجديف

بمحركتسير،جانبيهعلىتجديفدواليبلهصغير،صكب

عامفيتشجونالأمريكيالخترعببنائهاقاموقد.بخاري

وليمالبريطانىالخترعطورأم208عاموفي.ام787

كانوقد.خلفيتجديفبدولابيعملزورقاسيمنجتون

الخترعطورهاالتي،البخاريةالدواليبسفينةلكليرمونت

.م6.4قطرهاتجديفدواليب،فولتنروبرتالأمرير

.روبرت،فولتن؟جون،فيتش:نظرا

اختراعتم،الميلاديعشرالتالمحالقرنثلاثينياتوفي

منفعاليةأكثرأنهاعلىبرهنتالتي،اللولبيةالدواسر

ذلكومنذ.الهائجةالبحارفي!ميمالا،التجديفدواليب

الدوأسرتستخدم،البحريةالسفنمعظمكانتالوقت

دواليبيستخدممازالبعضهاكانوإن،اللولبية

بصفةتستخدمالدولابيةالبواخروالمشمرت.التجديف

الدولابيةالبواخركانتفقدوالأنهار.البحيراتفيغالبة

المسيسيبىنهرفيتستخدمخلفىتجديفبدولابالعاملة

كما.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالمتحدةبالولايات

بأسترالياموراينهرفيأيضاالدولابيةالباخرةاستخدمت

نهضتحتىالميلاديعشرالتاسعالقرنخمسينياتفي

في،النهريةالتجارةأعباءبأكثرالحديديةالسكك

يبقلمهذايومناوفي.الميلاديالعشرينالقرنعشرينيات

وربما،القليلإلا،الاستخدامتحتالدولابيةالبواخرمن

.السياحأنظارلجذب

السفينة.:أيضاانظر

وششابه.الرومانيةالأساطيرفيالخمرإله؟!حودى

القصصمعالرومانيباخوسعنالأسطوريةالقصص

ديونيسولر.الإغريقيةالأسطورةفيمرادفهعنالأسطورية

الحضارةعلىتعرفواأنبعدباخوسبعبادةالرومانبدأ

لاخوسالاسماقتبسواوقد..مقالثامنالقرنفيالإغريقية

كما.ديونيسوسلاسمبديلإغريقياسموهوباكيوسمن

تطابقتباتر(،اليبرأوليبريسمىأخرمحلياإلهاعبدواأنهم

.القرونمرعلىباخوسأساطيرمعأساطيره

باخوسشرفعلىسنويااحتفالأيقيمونالرومانكان

تصرفاتبهتؤتىبماخاناليايسمىالاحتفالهذاوكان

الماجنالتصرفتعنىنفسهاباخانالياوالكلمة.ماجنة

رجلبصورةباخوسالرومانالفنانونصوروقد.الهمجي

رساميوخصوصا،اللاحقةالعصورفنانوأما.ودمميمشاب

ممتلئرجلهيئةعلىباخوسصوروافقد،النهضةعصر

وسكير.السنكبيرالجسم

ديونيسموس.:أيضاانظر

آخن.انظر:.اصباد

تقودهاالدولابيةالباخرة

)عحلات(دواليب

ا!متعملوقد.التجديص

البحيراتفيمعظمها

القرنخلالوالأنهار

قليلعددعشر.التاسع

الحدمة،ليمازالمنها

عبابتمحرالسفينةوهده

أمشراليا.فيالمورايلص



دوجلاسلسيرا،ردبا42

أحد.(م2891-0191)دوجلاسالسير،بادر

معركةفيالتانيةالعالميةالحربفيالبريطانإنالطيارينأهم

بريطانيا.معركةان!ر:.أم049عامبريطانيا

مشيوارتروبرتدوجلاسوسمىلندنفيبادرولد

.أم039عامالملكيالجويالسلاحفيوعينبادر.

إثروعلى،ساقيهأفقدهأم319عامطيرانلحادثتعرض

ا!شخدامعلىتدربثم،الملكيالجويالسلاحتركذلك

قيادةعلىقدرتهاستعادوبذلك،صناعيةأطراف

.الطائرات

عامالملكيالجويالسلاحإلىأخرىمرةبادرانضم

بادروساه!.المقاتلةالكنديةللفرقةقائداوأصبح،أم!39

فيبريطانياانتصارفيللعملياتوكمنظمللطائرةكقائد

عامضنعماشمالفيالألماناوأسره.بريطانيامعركة

العدو.بطائرةطائرتهاصطدمتأنبعدأم149

491(.اأ-)086جانإجنسبادروسكي،

.بولنديدولةورجلموسيقيومؤلفبيانوعازف

الأولىالعالميةالحربفيكموسيقيصنعتهعنالمشخكف

بولندا.حريةلقضيةطاقاتهليكرسأم(-189أ19)4

فياستقلالهابولندااستعادتكبيرحدإلىلجهودهونتيجة

.الحربنهاية

التيلودوليافيبادروسكيولد.العبقريالطفل

إدارةفييعملابوهوكانأوكرانيا.منجزءاالآنأصبحت

بدأ.جامعىلأممتاذابنةفهيأمهأما.العقاراتمنعدد

لبأنوما.السادسةعمرفىالبيانوفيدروسهبادروسكي

وارسو،فيالمو!ميقىمعهدإلىانضمحتىعشرةالثانية

.سنواتستلعدأستاذافيهعينالذي

فيينافىليسخيتزكيلثيودورتلميذابادروسكيأصبح

مثيرةمهنةفيشرعسنواتثلاثوبعدأم،884عام

يعزف،مومسيقيةحفلاتبيانوعازفأصبحإذأخرى

عزفوقدوأمريكا.أوروبافيللجماهيرالموسيقى

ونيوزيلمداوأسترالياالجنوبيةأمريكافىأيضابادروسكي

كانوقد.إفريقياوجنوب

حفلاتهعائداتمنال!صير

وقدالبر.لأعماليذهب

بادروسكيمركزألس!

فيالشبابالموسيقىلمؤلفي

عامالمتحدةالولايات

نظماكماأم،698

للتأليفإحداهما،منافستين

للدراماوالأخرىالمومحيقي

بادروسكيإجنس.أم898عاموارسوفى

سويسرافيالممتلكاتبعضأم987عاماشترىقدكاد

أيامه.أواخرفيهاواستقر

الشديدبادروسكيولاءأصبح.البولنديالبطل

العالميةالحربفينظمفقد.التاريخمنجزءالبولندا

اللإغاثة،أمواللجمعالموسيقيةالحفلاتمنعدداايلأولى

وقد.البولنديالجيعقفيالرجالتحنيدفيساعدكما

عمل.الأمعصبةوفيللسلامفرسايمؤتمرفيبلادهمثل

غيربولندا.جمهوريةفيللخارجيةووزيراللوزراءرئيسا

يبقلم،السطحعلىاسمياسيةالخلافاتبروزومعأنه،

عشرةمنأكثرالسلطةفىوزرائهومجلسبادروسكي

شهور.

واصلأم،229عامفي.المتأخرةسنهفىعمله

نأبعدوذلك،والتدريسالمومميقيةأ!روضابادروس!ي

ممبيلفىالسابقفيجمعهاالتيأموالهمعظمأنفق

الولاياتفيجولاتهاخركانتوقدبولندا.مساعدة

طفيفةقلبيةلنوبةتعرضحيث،ام939عامالمتحدة

ألمانياقامتقلائلأشمهربعدسويسرا.إلىإثرهاعلىعاد

الثانيةالعالميةالحربونشب!بولندابغزو

بادروسكيكرسأخرىومرةأم(.1-549)939

البولنديللبرلمانرئيسافاختيربولندا،لقفميةجهده

الوطنيالمجلعك!بعدفيماسميوالذي،المنفىفىالجديد

الولاياتإلىعادأم049عامأواخروفي.البولندي

ولكنهله،موطئاكاليفورنيافىمزرعةمنليتحذالمتحدة

.نيويوركمدينةفيتوفي

مانروالأوبراالموسيقيةبادروسكيمؤلفاتتشمل

ألحانومتةوالبيانو،بالكمانالثانويبالسلموسوناتا

بالسلموكونشيرتوالبولنديةالفانتازياوبالبيانو،خفيفة

لهموسيقيمؤلفآخرأما.الموسيقيةوالفرقةلالبيانوالثانوي

موسيقئاتصويراوتمثل،الثانويببالسلمالسيمفونيةفهو

لبولندا.المأسويللتاريخ

حيواناتمنصغيرنوع.حدواناليادمدلون،

وأالمستنقعاتفىمنهالمحدودةالأنواعتعيعقالكنغر،

الفجرفىللمرعىيخرج.الكثيفةالأمشراليةالغابات

العشبيشكلحيثيسكنها،التيالشجيرةقربوالغسق

فإنولذلكالتوالد،بطيءوالبادميلون.الرئيسيغذاءه

أسهمقدلمنافستهأخرىحيواناتوإدخالالغاباتتدمير

المناطق.بعضمناختفائهفي

.حيوان،الولبالكنغربمانظر:

العالمفيالصحيةالمنتجعاتأشهرمندلىب-درب

يبلغألمانيا.فيالسوداءالغابةمنالغربيالشمالفيوتقع
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الينابيعمنالعديدتمتاز.نسمة.68448سكانهاعدد

بينحرارتهاتتراوحمعدنيةبمياهوحولها،داخلهاالحارة

بمياهواغتسلواالزوارآلافشربوقد.م568وم47

،المياههذهبهاتشتهرالتيالصحيةللخصائصطلباالينابيع

تقريبا.عامألفيقبلالينابيعهذهالروماناستخدموقد

قديم.رومانىحمامآثاربادن-بادنفييوجد

مدينة.وستمنستر،:أنظر.يادلجدون

محليةحكومةذأتمقاطعةوسثراتسبيبادلوك

سكانهاعدديبلغأسكتلندا.فيالهايلاندإقليمفي

وهوأفيمور،،السكانيةمراكزهاأهممن.نسمة149.21

-جرانتاون،عدةفنادقفيهتوجدالشتويةللرياضةمركز

بكونهويتميزلممباي،نهرمنتجخكللىوهو،سبايأون

وأما،السالمونسمكولاصطيادالجليدعلىللتزلجمناسبا

للحياةمتنزهمنهابالقربويقعجميلةقريةفهيكينكريج

الشعبيالمتحفكينجولصيوفيالهايلاند،إقليمفىالبرية

ال!قليم.لذلك

نهرضفافعلىتطلإيطالياشماليفيقديمةمدينةبدوا

البندقية.مدينةغربيجنوبكم35بعدعلى،باكشجليوني

غنيتاريخولها،نسمة231و337سكانهاعدديبلغ

الضيقةالمدينةطرقاتووالتحفوالمشاهير،والفنونبالعمارة

النهرفروعمختلفتعلوكما،المقنوةوالأروقةالمتعرجة

القصورمنالكثيرأيضاوبالمدينة.العاليةالرومانيةالجسور

الوسطى.العصورإلىتاريخهايرجعالتيوالكنائس

جيوتوأمثالمشاهيرأعمالبادوامدينةكنوزوتشمل

الرومانيالمؤرخبادوأ،فىوولد.ليبيفيليبووفرأودوناتللو،

وقدفيها.حياتهمراحلإحدىدانتيعاشكما،ليفي

التيبادواجامعةفيسنةعشرةثمانيجاليليوحاضر

ونهلتام222عامالتانيفريدريكالإمبرأطورأسسها

والفلكالطبفيوبخاصةوالإسلاميةالعربيةالعلوممن

هيشهيرةنباتيةحديقةبالجامعةوترتبط.والرياضيات

أوروبا.فيالأقدم

غيارقيمصناعةبادوافيتقومهذايومناوفى

أيضاولبادوا.الأخرىوالأجهزةوالثلاجاتالسيارات

والماشية.والنبيذوالحبوبالفواكهفىمزدهرةتجارة

لامعة،خارجيةوقشرةكبيرثمردهنباتالبادئجان

وأأصفرأوأحمرأوغامقأرجوانىالغالبفيالثمرةولون

أبيض.

ماترتمإلىشجيرةشكلفيالباذنجاننباتوينمو

رمطديةأوراقخلالالثمرةوتتعلق.سمأ8و.06بين

.الخضراواتمنكنوع،المائدةعلىيقدمكبيرثمرلهلباتالباذنجان

لكيوالثمارللنمودافئطقسإلىالبذوروتحتاج.مخضرة

نأيجبقصيردافئفصلهناكيكونوعندما.تنضج

انتهاءبعدالشتلاتوترحل،محميبيتفىالبذورتغرس

ويكونالهندشمالمنجلبقدأنهويعتقدء.الدففصل

البحرمنطقةمطبوخاتوجبةفيرئيسياصنفااليوم

المتوسط.الأبيض

سائل.منهايستخرجالأرضجوففيعميقةفتحةاليئر

والغازالنفطابارأنكماشيوعاالأكثرهيالماءوآبار

أيضئاالتعدينشركاتوتستخدم.شسائعةأيضاالطبيعي

حيث،الأرضأعماقمنوالكبريتالأملاحلإزالةالآبار

المواد.هذهلإزالةساخناماءأوأسفلإلىبخاراتضخ

الابارفيتنسابالتيالتحتيةالمياهتسمىالماء.ابار

الأمطارمنالماءهذايأتى.الجوفيةالمياهانظر:.الجوفيةالمياه

وصلتحتىلأسفلببطءوتحركتالأرضتخللتالتي

والصخورالتربةمنمنطقةوهي،الجولمحةالمياهخزانإلى

وهوالماء،مستوىالنطاقهذاأعلىويسمىبالماء.مشبعة

بعد.تضخلمبئرفيالمياهإليهتصلالذيالمستوى

منقريباالرطبةالمناطقفيالماءمستوىيقعوقد

البئرتحاطماوعادةبالحفر.إليهالوصولويمكنالسطح

الإسمنتيةالخرسانةأوالأحجار،أوبالطوبالمحفورة

الانهيار.منجوانبهاعلىليحافظ

عمقعلىالماءمستوىيكونقدالجافةالأماكنوفي

وإنزالبئرحفرالضروريمنيصبحوهناالأمتار،مئات

بمحركاتتدارمضخاتتمستعملماوعادة.أنابيب

العميقة.الآبارمنالماءلاستخراج
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تحمروقد.الأرصام!اياءا،ستجلا!لآلارااتستحد.ا!لياهآبارأنواع

بالاتالحفرآلارتشيدأنبمك!.الأرص!افيتحرقأوتتفأوتد!عأو

تت!صلى.الياهلآ!ارقم!!،كروتتحيزأم5عمقإلىت!لآليةأويدوية

الأرصا!ييدفممدلصطردصداتالأنابيبمرسلسلةالدبسآبار

تصلقدىمثاقبتسمى،دواتتنشأالتيأضقباآلارا.15عمقحتى

وتصماحاصهحمر،آ،تتسشأالاحتراقيةالآبار.العمقم!م03إلى

م.003عمقإلى

علىالأسفلالجوفيةالمياهتنسا!المناطقبعضوفي

وأالطينمنصماءطبقةتحتوالجبالالتلالمنحدرات

فيالمحفورةالآبارمنتلقائياالمضغوطالماءيخرج.الطفل

هذهفيقوياالضغطويكون.الوديانفيالطبقاتهذه

الماءيجعللحدالانسيابيةالارتوازيةالآبارالمسماةالابار

الارتوازية.البئرانظر:.ضخدونينساب

فيالابارعلىيعتمدونالناسمنالعديدومازال

العديدتحصلكماالريفيةالمناطقفيخاصةبالماءآإمداد

الجوفيالماءيكونحيثالآبار،منمياههاعلىألمدنامن

تحويالجيد.وغالباالمرشمحعملتعملالتربةلأننقياعادة

منعاليةنسبةلهماءمنهايخرجالتيوالبئر،مذابةمعادن

المعدنية.البئرتسمىالمعادد

وأسموماتجمعلالحيثالمياهآبارتحتارأنيجبر

الأقلعلىالبئرتبعدأنيجبكما.مرضميةميكروبات

مياهمجرىتجاهأبداتقعلاأنويجبالباوعةعنم03

حجرطبقاتفيحفرتبئرمنالمأخوذوالماء.الصرف

شقوقخلاليجريالماءالأناخص!إيكونقدالجير

أيضاالمهممن.يرضعحأنبدونالجيريالحجرفيومغارات

البئر.فيأسسمحى11الماءيصرفألا

الطبيعيوالغازالنفط.الطبيعىوالغازالنفطآبار

ماعادةفإنهماهذاأجلمنرالماء.منأحفكلاحمما

والغازالنفطلكن.الأرضمنشسربانرأجاعاأيصفوان

مساحاتفيالصخورمنسمي!صةطبقاتتحتيزحفان

هذهإلىلتصلالأرضأعماقالابارتحترثبركا.تسمى

عنالبحثيتم.السطحإلىوالغازلالنفطوتأتيالبرك

مامناطقفيعشوائيةوحفراباربعملوالعازالنفطأماكن

حقلفيا!لنتجةالبئرتحفربينما،جديدةلركعنللبحث

مؤكد.

والعاملون،التقدمفيغايةعلمأخازواالنفطآباروحفر

تدريبعلىيحص!واأنيجبعميقةآبارايحفرونالذين

حتىالكثيرتكلفعميقةنفطفبئر.عدصدةلسنواتضرةو

الغاز.:انف!إ.تحفر

درجةأيضاالابارمواقعتحديديستلرمالابار.مواقع

الجيولوجيونيكونأنيجبلدا.التدريبمنأجةعا

منالكبيرةالكمياتمواقعتعيينعلىقادريروالمهندسون

منالموادهذهامشخراجمعدلاتيحددواوأنالماءأوالنفط

المواردتدميربدونا!شخراجهايمكنالتيأعميةاوالأرض

حدشةمعداتاليوموالمهندسونالعلماءويستعمل.الطبيعية

السطحية.تحتالرواسبليحددواالزلازلمرسماتمث!!

.الزلازلمرسمةانظر:

السطحإدىالجوفيةالمياهبرفعتقوملئرالارتواريةالبئر

الضغط.منمناسبمقداربتوافرمضمحةاممتخدامدون

العمق.بالغةالمياهآبارعلىكذلكالمصطلحهذاويطلق

الذأجمما،ضغطهتحتالسطحإلىالماءيصمللمإذا

تحت!ماءأنهعلىيصنففإنهالضئ!إلىاحتاجولكنه

إلىيصلعندماساخناالماءأكثرويكون.الارتوازي

أثناءالأرضباطنمنحرارةمنامتصهمابسببالسطح

الأماكن،بعضفي.الأرضتحتالطويلةاختزانهمدة

وفيالسطئ.إلىيصلعسدماغليانحالةفيالماءيكون

قدرعلىيحتويوبعضه.معدنيةأملاحعلىيحتويالعادة

سحقايةاستعمالهيمكنلالحيث،المعدنيةالموادمنكبير

بكمياتمتوافرةالارتوازيةالمياهتكونماونادرا.المالثمية

.الأرضريفيلاممتخدامهاكافية
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الماءبمزحتقوم،العرضىالمقطعرسمفيمبهينةهيكماالارتوازيةالبئر

المائيالم!صمن.هداالجو!يةبالمياهوالم!تكالمنفذالصحرمنطبقةمن

المياهيمتصالمنفذعيروالصخرالطينم!طبقاتبيريقعالذي

ارتفاعداحلا،المتدفقةالمياهصغطيعسب.الأعلىطرلهامنالسطحية

المائية.الصحريةالطقةفىالماء

القمحوإنتاج،الزراعيةالرقعةاتساع!يساعدت.الارتوازيةالآبار

السعودية.العربيةالمملكةفيوالأعلاف

الارتوازيةالآبارحفرفيهايمكنالتيالمناطقتسمى

وهىأرتوا،منارتوازيةكلمةتأتى.الارتوازيةبالأحواض

الارتوازيةالابارحفرمرةلأولتمحيثبفرنسا،مقاطعة

.الميلاديعشرالثانيالقرنفىفيها

المياهالكبير،الارتوازيالحوضأستراليا،أيضا:انو

الجوفية.

سعكانهاعددالمحتلةفلسطينفيمدينةالسيعب

فيها.عاشالسلامعليهإبراهيمأنويعتقد.نسمةأ006.21

المحتلة.بفلسطينالنقبمنطقةمنالشمالىالطرففيتقع

النقب.عاصمةأحياناعليهاويطلق.المحتلةفلسطينانظر:

اغتصبتهاأنوبعدصعغيرة،مدينةالسبعبئركانت

والمشروعاتالتعدينلأعمالمركزامنهاجعلتإسرائيل

النقب.فيالزراعية

فيأليهودالفتيانانخراطيعنىتعبيرهميثزولالمحار

يسمىالبلوغسندينيايبلغالذيفالشاب.البالغينسلك

الاحتفالويسمىالوصاياابنيعنيوالتعبير.ميتزفاهالبار

الرفمدسنتبلغالتيالبنتأما.ميتزفاهبارأيضاالمناسبةبهذه

ميتزفاه.باتيسمىلهايقاميهودياتقليدافإن

الطبيعي،النضجسنأليهوديالشابيصلعندما

كلعنمسؤولأيصبح،عمرهمنعشرةالثالثةأي

كليراعيهاالتيوالمحرماتوالواجباتالطقوس

رسمية.دينيةطقوساهذاشطلبولا.بالغيهودي

باشتراكهالجديدوضعهتقليديةبصورةالشابيثبت

منيقرأأوعامةصلاةيقودأنويمكن.عامةقيادةفي

أنبياءمنجزءترنيمةأو،العبريةفيقانوناالتوراة

الشابوالدايقيمأنالمعتادومن.المقدسالكتاب

يدعىالمعبد.فيأوالمنزلفيوليمةأجدادهأواليهودي

ليشتركوااليهوديةالجمعيةوأعضاءوالأقاربالأصدقاء

.الاحتفالهذافي

ميتزفاه.البات:أيضاانظر

النفطوالغازالطيعي("البئر)آبارالنفطانظر:ا!.ض

)جدول(.

الهواءبمالباسكالالبارومتر،انظر:6.وحدالبار،

الهواء(.يتصرف)كيف

يهودياوكان،الأربعةالأناجيلذكرتهاشخصيةسرابب

إصدارقبيلإعدامهبانتظارالسجنأودعالطرققطاعمن

بيلاطسعادةمنوكان.السلامعليهعيسىعلىالحكم

عليهمالمحكومأحدعنعفوايصدرأنالرومانيالحاكم

سراحويطلقيستبقيهأنبيلاطسوحاولعيد.كلفيبالموت

سالالحضورمنغفيرجمهوروأمامقصرهعتبةوعند.المسيح

فهتفوا،باراباسأم)المسيح(يسوعلكمأطلقهلاليهود:

.باراباسسراحفأطلق!باراباسأطلقواحدبصوت

.(-م291)4بريانالسيربويز،+بارات

علاجروادكأحددوليااعترافااكتمسبنيوزيلنديجراح

ولد.القلبفيبعيوبالمولودينالأطفالفىوخاصةالقلب

جامعةفىتعليمهوتلقىولنجتونفىبويزباراتجيرالدبريان

فيمايوكلينيكفيزائرازميلاالخمسينياتفيكانأوتاجو.

عاموفيبإنجلترا.بريستولجامعةوفى،المتحدةالولايات

لامراضالجراحيةالوحدةعنالمسؤولالجراحأصبحأم569

بنيوزيلندا.أوكلاند،فيلينجرينمستشفىفىالقلب

.لهورمونا:نظرا.ثورمونرالباا
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الطرازعلىالتقليديةالأليةواالطوالة!احتعددةاالحديةالأليةاشيهاتد!يخا.مدية-أ،راحوايعاصمةآسنشونللدينةالظليةالصورة

ممها.أ!ر!احاأوآلسسيودلىيقصو!اصاراحواوي!!،اإحمالىخفس!حوإن.الأساني

باراجوايجمهورية

الأوسطالجزءمنبالقربتقعصغيرةدولةرا!جوايب

وتحيطجهاتهاجميعمناليابسةتحدها،الجنوبيةأمريكامن

ويجري،والبرازيلوبوليفياالأرجنتينهىدولثلاثبها

إلىالشمالمنالبلاديخترقالذيباراجواينهرفيها

اختلافامخشلفين،اليابسةمنإقليمينإلىفيقسمهاالجنوب

منطقةوهيتشاكو،إقليمهناكالنهرمنالغربفإلىبينا.

الخشنة،بالأعشابوتتميز،السكانيةالكثافةقليلةمنبسطة

أما.المالحةوالسبخات،الخفيضةالأشجارذاتوالغابات

والترلة،المتموجةالهضابففيهالشرقيةباراجوايإقليم

الكثيفة.والغابات،الخصبة

البلاد،منالشرقىالجزءفىباراجوايأبناءمعظميقطن

وكبرىالعاصمةآسنسيونفيتقريباهؤلاءخمسويتوزع

باراجوايأهلجميعينحدرمنها.بالقربأوالبلادمدن

كانإذ،هجينوأسبانيغوارانيهنديأص!!منتقريبا

الحالية،أجاراجوايالأصليينالسكانهمالغوارانيونالهنود

المجيءفيبدأواالذين،الأمسبانوبينبينهمتزاوجحدثثم

أهلومعظم.الميلاديعشراسمادسالقرنخلالإليها

البلادألناءوجميع.والأسبانيةالغوارانيةيتكلمونباراجواي

الكاثوليك.الرومطائفةإلىينتمونتقريبا

رئيسيةبصورةاقتصادهيعتمدفقيربلدوباراجواي

تقريباباراجوايسكانونصف.والغالاتالزراعةعلى

طريقعن-يحصلونومعظمهما،الأريافافىيقطنون

التىالمواردوأثمن.يومهمقوتم!ال!!افعلى-اكراعة

الكثيفة،والغابات،الخصبةالتربةهيالبلادتدخرها

يمكنجميعاوهذه،هائلةكصومائيةطاقةتوليدوإمكانية

فيماالمودالاقتصاديللنموالمواتيةالجيدةالشروطتوفرأن

أفضل.نحوعلىتطويرهاتملو

وذلك،أم181عامحتىباراجوايمماألممبانياحكمت

السنين،مروعلىامشقلالها.باراجوايأعلختعندما

غمارهاخاضت،مروعةحروبويلاتمنالبلادعانت

الفئاتتصارعمنعانتهماوعانت،المجاورةمإلدول

أصسلطة.اعلىالمتنافسةالسياممية

الحكمنظام

تمالذيباراجوايدستورلص.الوطيةالحكوم!

وعلى،للحكمديمقراطيةصيغةعلىأم،299عامإقراره

وبموجب.للمواطنينوالسيامميةالإنسانيةالحقوقضمان

الذيالجمهوريةرئيسالمقترعونينتخ!الدمشور،أحكام

ويمكن.سنواتخمسلمدة،باراجوايحكومةرئيسيمثل
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بزول*م!عث!*

كأ!ز3

الدولةشعارلاراجوايعلميحمل.باراجواياتخذتهاالتيالرموز

الوطنيالعلموهو.الخلىمنالماليةوخاتم،الوجهحهةمنالرسمى

الحهةفيالشكلعنجهتيهأحدشكلفيهيحتلفالذيالوحيد

عنالا!ستقلالإلىالرسميالشعارتتوسطالتيالمجمةوترمر.الأخرى

أسباليا.

يرصهؤئ!-حبم

.*الجنوأمريكا!!لى

بوليصااللررازيلس

جمؤد\،،ء-صحي1----لماط--2!ح!-/-

اثجطى1رمدا!-

أ!ا!ثصلمحلؤب!!ا؟فىرجنتلن!لم3ء3لم

المح!الأ!سبم

الو.الح!يى

لمحم----
حسء9!أي!1ة2

لأ!جزرفوكلألدأ

9!هـ318أبريطاتيا(جم!*"2"لاع

وتحدها،الحنوبيةأمريكامنالأوسطالجزءم!بالقربتقعباراجواي

لبرازيل.واوبوليفيا،الأرجنتين

واسعة،صلاحياتلهأنكما،أخرىمرةانتخابهيعادأن

الوزراءمجلسوتعيينالوطنيةالتشريعيةالهيئةحلبينهامن

الحكومية.الإداراتأعضاؤهيترأسالذي

مجلسوهي،باراجوايفىالتشريعيةالهيئةتتألف

خمسةيضمالذيالشيوخمجلسمن،الوطنىالكونجرس

ثمانينيضمالذيالنوابمجلسومنعضوا،وأربعين

.سنواتخمسلمدةالأعضاءهؤلاءوينتخبعضؤا.

الإداراتعلىالوطنيةالحكومةتسيطر.المحليةالحكومة

سبعإلىالقطروينقسم.كبيرةسيطرةبارأجوايفيألمحلية

وحداتإلىبدورهامنهاإدارةكلتنقسم،إدارةعشرة

المباشر.الانتخاببوساطةإدارةكلرئيسوينتخبأصغر.

الوطنيةالجمهوريةالرابطةتزاللا.السياسيةالشؤون

حربباسمالشعبأوساطبينعليهمتعارفهوماأو-

عاممنذباراجوايفيالحكمعلىتسيطر-كولورادو

نأإلالها،مرخصأخرىسياسيةأحزابوثمة.أم479

منذالسيالعسيةالساحةعلىمسيطرالايزالكولورادوحزب

موجزةحقائق

.سنسيونآ:صمةلعاا

والغوارانية.،الأمسبانية:الرسميةاللغات

.باراحوايحمهورية:الرسميالاسم

والجموب:الشمالبينما-مسافةأقصى2،كم752.604:ا!لساحة

كم.66":والعر!الشرقبلىماكم،259

فيلاريكا.م!بالقر!البحر،مستوىفوقم068:الأقصىالارتفإع:

بارانا.ملهرباراجواينوملتقىعمد،م55:الادنى

.576.4لم...:أم69!لعامالتقديريالسكادعدد:السكانعدد

.05523.1/4:ام299إحصاء

.000.461.5:م1002تقدير

2.كملكلشخصا11:السكانيةالكثافة

الحضرية.المناطقفي%94و،الأرياد!ي%15:السكانيالتوزيع

البناء،أحشابأشحار،الماشية:والغاباتالزراعة:الرئيسيةالمنتجات

السكر،قصب)الكسافا(،المنيهوتالصو!،الصويا،فول،القطن

الأرز.،التبغ،الشاميةالذرة

النسيح،،الأحشا!منتجات،المصنعةوالمشروباتالأطعمة:التمنيع

الجلد.منالمصموعةالسلعالإسصت،

(.الردىوإماالحمهوريةإما:الباراجواويون)أيها:الوطنيالنشيد

ان!؟،الصغرىالوحدةلمعرفة.الغوارانى:الأسامسيةالوحدة:العملة

النقود.

المسلحةالقواتفيالمجندينعناصرأنيذكرومما.سنين

ومن.الإلزاميةالخدمةتحتوهمالاقتراعفىالحقلهمليس

ممنالمواطنينسائرعلىالاقتراعالقانونيوجبأخرىجهة

تجاوزوها.أوالعمرمنعشرةالثامنةبلغوا

فيمحكمةأعلىالعلياالعدلمحكمةتعد.المحاكم

القضاةتعيينباراجوايجمهوريةرئيسولمجرلى.باراجواي

جهازويشتمل.سنواتخمسلمدةللمحكمةالخمسة

والعديد،الاستئنافمحاكمعلىأيضاالدولةفىالمحاكم

الدنيا.المحاكممن

فيالمسلحةالقواتأفرادعدديبلغ.المسلحةالقوات

للخدمةتجنيدهمويتم.رجل!17...نحوبارأجواي

تتراوحلفترةالخدمةويؤدون،عشرةالثامنةسنفيالإلزأمية

وسنتين.،ونصفسنةبين

السكان

بارأجوايسكانعدديبا.وأصولهمالسكانعدد

يزيدماويقطن.نسمةالمليونونصفملايينأربعةنحو

الباقونأماالبلاد.منالشرقىالجزءفىمنهم%9ءعلى

التربةتؤديحيثتشاكو،إقليمفىأو،الغربفىفيقطنون

إلىالمواصلاتطرقتوافروعدم،الجافوالمناخ،الفقيرة

المنطقة.تلكفيالامحتيطانعنالناسعزوف

باراجوايفيأقامواأنالغوارانيينللهنودسبقولقد

الأوائلالأسبانالمستوطنينمجيءمنطويلأمدقبلالحالية
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ادول!ةالحدودلمحىمرحعاليستالخريطةهده

الزمنمرورومع.الميلاديعشرالسادسالقرنخلال

أصبحبحيث،والأسبانالهنودمنالكثيربينتزاوجحصم!!

منالحاضرالوقتفىالباراجواودينإجمالىمن%59نحو

وهناك.وهنديأبيضأصلمنالمولدينمنأيا!لستيزو،

فييقطونوهؤلاءأص،خاأصلمنالسكانمنقليلةفئة

ينحدرونممنالسكانبعضهناككذلكتشاكو.إقليم

وهؤلاء،يابانيأوكوريأوألمانيأوصينيأصلمن

.أقلياتيشكلون

وهما،باراجوايفىرسميتانلغتانهناك.اللغة

فيالمستخدمةاللغةهيفالأممبانية.والغوارانيةالأسبانية

نأإلا.التجارةوفي،الحكوميةالدوائروفي،المدارس

عامةلصورةيستخدم،باراجوايجمئأنحاءفيالشعب

والصحف،الكتبأما.اليومىالحديتفيالغوارانيةاللغة

اللغتين.بكلتافتصدروالمجلاتاليومية

منواسعقطاعباراجوايفييوجدا!لعيشة.نمط

تقريبا،الأريافأبناءجميعتشملوهذهالدنيا،الطبقة

إلىينتمونالذينالباراجواويونأما.المدنسكانومعظم

المناطقفيغالبيتهميقطنوالذين،الوسطىالطبقة

آخذةولكنها،السكانمنقليلةنسبةفيشكلون،الحضرية

الضئيلةالعلياالطبقةمنالشعبأبناءوأماالتزايد.في

والقادة،المسؤولنمنرئيسيةبصورةفهمالعدد،

.الأعمالورجال،الملاكوأثرياءالعسكرلين،

(%ء1)الباراجواوييننصفنحويقطن.الريفيةالحياة

منيزرعونالذينالمزارعينمنومعظمهم،الأرياففي
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ريفيونباراجواويونوهناك.رئيسيةبصورةأسرهمأجل

مزارعفيأو،المواشيلتربيةمزأرعفييعملونآخرون

فيأو،الغاباتفيأوللتصدير،محاصيللإنتاجكبيرة

الغابية.أوالزراعيةالمنتجاتلتصعنيعمصانع

ذاتبيوتفىالريفيينالباراجوأو!نمعظميسكن

ذاتالرانشوبيوتوأكثررانشو.وتدعى،واحدةغرفة

القرميد،أوالخشبأوالقصبمنوجدرانترابيةأرضية

ممرعةفييزيد،مائلس!ذيالق!شمنوسقف

(مستودع)غرفةأوسقيفةوهناكالغزير.المطرانسياب

انيذكرومماملإةبمثابةبهملحقةأوالبيتعنمنفصلة

تمديدأتأومياهأنابيبفيهاالبيوتمنالقليلالنزر

صحية.

باراجوايمعكاننصفنحويقطن.المدنفيالحياة

آسنسيون،مدينةوتعد.والبلدات،المدنفي%(4)9

سكانهاعددويبلغ.منازعبدونمدينةأكبر،العاصمة

وهي،أخرىرئيسيةمدنوثمة.نسمةمليوننصفزهاء

!شروسنر،برزانتوبورتو،مباريهولالامورا،ديفرناندو

،الحرفيونالمدنسكانعدادفيويدخللورنزو.وسان

فيوالعاملون،المصانعوعمال،الحرفيينغيروالعمال

المحلاتوأصحاب،المكاتبفيوالعاملون،الدولة

بالنسبةالمعيشةفمستوىعامةوبصورة.والمهنيون،التجارية

أبناءمعيشةمستوىمنأعلىالحفمريينللباراجواويين

كما،المدارسمنأفضلبنوعيةالمدنوتمتاز.الريفيةالمناطق

وبتنوع،الخدماتمنوغيرها،الطبيةالخدماتبتعددتمتاز

الثقافية.المرافق

منصغيرةبيوتفيالمدنأبناءمنالكثيريسكن

!صمن)عجينةبالبستلمطليةالجصأوالآجر،

شبكوهناكالقرميد،يكسوهاأممطحوللبيوت(.مسحوق

فقرمنيعانونالذينأولئكأماالنوافذ.يغطيمعدني

وأالأخشاببقايامنمبنيةأكواخفيفيسكنون،مدقع

غيرهامنال!صيرعنتختلفآسنسيونأنويذكر.المعدن

وجودعدمحيثمن،اللاتينيةأمريكافىالكبرىالمدنمن

.وهناكهنامبعثرةفيهافقيرةأحياء

الزيهوالحضريينالباراجواويينلباس.الملابس

ريبوزو،يدعىالشالمننوعافيرتدينالريفياتأما.الغربى

بصورةفيرتدونالريفيونوأما.وبلوزةتنورةأوبسيطاوثوبا

مشرة،أووقميصابومباتشاز،يدعىفضفاضاسروالآعامة

منيكونماعادةرداءوهووبونشو،للرقبةومنديلا

الريفيينالباراجواويينومعظم.الكتفينيغطيالصوف

.الأقدامحفاةيمشون

أكلمنالباراجواويوني!سر.والشرابالطعام

معالبقرلحميطهىماوغالباالبقر.لحموبخاصة،اللحوم

الدولةسكانعددنصرونحويشكلونالريفيونالباراجواويون

يشاهدللتصدير.محاصي!!تنتجكبيرةمزارع!ىيعملودمنهماوالكثير

العداء.فترةأثاءالمزارعينبعض

وهناكبوتشيرو.الطبقويدعىء،البطيبالقليالخضراوات

مننوعوهو)الكسافا(،المنيهوتوهومعروفآخرطعام

وأالمنيهوتيسلق.النشويةالجذورذاتالخضراوات

يدعىخبزشكلعلىويعمل،كالدقيقناعمايطحن

فيتقدمماغالباالتيالباراجواويةالشورباوهناكتشيبا،

البيض،معتطهىذرةمنتتألفوالتي،الخاصةالمناسبات

فهوالمفضلالمشروبوأما.والجبن،والبصل،والحليب

فقط،ماتايورباأوماتاباسمويعرفالماتيه،يدعىشاي

الغاباتفىينموشجرأوراقمنالمشروبهذاويصنع

الشرقية.

فيالمفضلةالرياضةالقدمكرةلعبةتعتبر.التروجع

والكرة،السلةكرةكذلكالناسيستهويومما.باراجواي

الباراجواويونويحتفل.والسباحةالخيلوسباق،الطائرة

علىتشتملمهرجانيةباحتفالاتالدينيةالأعيادفي

الرياضية.والمباريات،والامشعراضات،والرقص،الموسيقى

باراجوايشعبمن%09علىيزيدماينتمي.الدين

نأعلىالدستوروينص.الكاثوليكالرومطائفةإلى

حريةيضمنأنهإلا،الرسعميالدولةدينهيالكاثوليكية

المانونيتطائفةمنمعظمهمالذين،فالبروتستانت.العبادة

.السكانمن%أنحويشكلون

مجموعمن08%علىتربونسبةإن.التعليم

،عشرةالخامسةعلىأعمارهمتزيدالذينالباراجواويين

الرسميالتعليمالدولةوتوفر.والكتابةبالقراءةيلمون

بارأجوايفيأنكما.الجامعىالمستوىحتىالمجاني

لقاءرسوماتتقاضىالتيالخاصةالمدارسمنالعديد

تتراوحالذينالأطفالعلىالقانونويوجب.التعليم
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بالمدرسة.الالتحاقعشرةوالرابعةالسابعةبينماأعمارهم

فيوبخاصةصارما،تنفيذاالقانونتنفيذيجريلاأنهإلا

لاالذيناشيفيينالأطفالامنالكثيرشهناك.الريفيةالمناطق

الدراسةعنينقطعونأنهمأوأبدا،بالمدرسةيلتحقون

ذلك،عنوفضلا.الأرضفلاحةفىذويهملمساعدة

هيئةأعضاءفىنقصمنتعانيعديدةريفيةمناطقفهناك

الإطلات.علىمدارسفيهأجسالآخروالبعض،التدريس

أصنية،الوآسنسيونجامعة:جامعتانباراجوايوفي

آسنسيون،منح!!فيفروعأ!او،الكاثوليكيةوالجامعة

خوانوليدرو،وإن!صارنامميون،وكونسبسيونوفيلاريكا،

لليرو.باكا

الثقافةأثرالباراحواويةالفنونمختلف!تعكس.الفنون

المثاللممبيلعلىالشعبيةفالمو!ميقى.الغوارانيةالهندية

منخفضمو!ميقيسلمعلىوتعزفبطيء،إيقاعذات

نأالمألوفومن.التقليديةالغوارانيةالمولمميقىيميزحزين

نأكما.رلمموماتهمفيالغوارانيةالثقافةالفنانونيصور

صحفيغوارانيةتصاميمايستحدمونالحرفأرباب

أشهرأنإلايدويا.المنسوجةوالسلالالخزفيةالأواني

بهاتقوما!نماندوتيدانتيلاصناعةهييدويةحرفة

اللغةفىناندوقيومعنىإيتاوغوا.بلدةفيالنساء

ع!ىالمعقدةالأشكالومثل.العنكبوتبيتالغوارانية

الأشياءوسائروالحيواناتالأزهار،ناندوتيدانتيلا

لوفة.المأ

بدأتالتي،الأممبانيةالتنصيريةالبعثاتقامتلقد

،الميلاديعشرالسادسالقرنخلالباراجوايإلىتتوافد

يتملمأنهإلا.الغوارانيةللغةمكتوبشكلبتطوير

حتىالأدليةالأعمالمجالفىالعوارانيةاللغةاستخدام

حاليايعرفالغوارانيالأدبيكادولا،الشرينالقرن

الأعمالمنالعديدأنويذكر.باراحواينطاقخارج

تتناولالأسبانيةباللغةتدوينهاتماكتيالباراجواويةالأدلية

أسبلاد.ابهامرتتاريخيةأحداثا

والمناخالسطح

الجنوبنحوباراجواينهريجري.الجغرافيةالأقاليم

رئيسيين،إقليمينإلىالبلادفيقسم،باراجوايمخترقا

باراجوايرسميايدعىأصذياتشاكو،إقليم:أولهما

يدعىالذي،باراجوايشرقىإقليم:وثانيهما،الغربية

الشرقية.باراجوايرسميا

.الغربباتجاهباراجواينهرمنويمتدتشاكو.إقليم

شاسعإقليموهوتشاكو،جرانإقليمامنجزءاويشك!!

ثلاثةنحوتشاكوإقليمويشغل.وبوليفياالأرجنتينإلىيمتد

من%5منأقلفيهويقطن،باراجوايمساحةأخماس

ذاتوالغابات،الخشنةالأعشابوتغطىالبلاد.سكان

منواسعةرقعةالشائكةوالشجيراتالحفيضة،الأشجار

منغاباتوهناكهناتشاكوإقليماشيوتتوزعالإقليما.

الصلبةالألثمجارذاتأكاباتامنوغيرهاأعبراشأأشمحار

لحمضمصدراتعدالكبرالقأشجارأد!رويذ.الأخشاب

الجلود.معالجةفيتستخدمكيميائيةمادةوهو،التنيك

الجنوبيالجزءفيتجريالجريانبطيئةأنهارعدةهناك

الذيبيلكومايو،نهرفهناكتشاكو.إقليممنوالشرقي

الأرجنتين.معلباراجوايالغربيةالجنوبيةالحدوديشكل

الأنهارمنوغيرهبيلكومايونهريفيضأنيحدثماغالبا

وهناك.الصسيففيالغزيرةالأمطارإثرتشاكوإقليمفي

منالمواشيتربية

الاقتصماديةالأنش!ة

إقليم!يالرئيسية

وتعد.احترقيةا،راحواي

المححفضمةالسهول

تشعلوالتى-المعشمة

الإقليم-م!كميرةرقعة

المواشى.لرممطمثالية
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الشتاءفصلخلا!مياههاتفيضالتىالأنهاربعض

أنحاءمنكثيروفى.المالحةالسبخاتفتتشكل،الجاف

الملوحة،منعاليةبنسبةالجوفيةالمياهتتصفتشاكوإقليم

مزارعوتتوزع.للريأوللشربصالحةغيريجعلهامما

فىالأخصوعلىالإقليممنأنحاءفيالمواشيتربية

بالعقيدةيدينونممنالألمانيةيتكلمونقوموهناك.الجنوب

زراعيةمستوطناتعدةأنشأوأقدوهؤلاء،المانونيتية

نأكماتشاكو.إقليممنالأوسطالجزءفيبهمخاصة

أصقاعفيتقطنالغوارانيين،الهنودمنمتناثرةقبائلهناك

غيرتشاكوإقليممنالأكبرالجزءأنإلا.الإقليممننائية

.بالسكانآهل

باراجواينهربينماوية.الشرقيةباراجوايإقليم

ميباراجصايحدودمنجزءاباراناويشكل.باراناونهر

إلىالأرجنتينفيالنهرهذاويجري.والبرأزيلالأرجنتين

بارانانهرفإنهذاوعلى.الأطلسيالمحيطإلىيصلأن

بارانانجدويشغلالبحر.إلىمنفذالباراجواييسهل

الباقىالجزءأما.الإقليممنالشرقيالثلثالغاباتالكثيف

ومن،معشبةمنخفضةسعهولمنفيتألفالأقليممن

.الغاباتفيهاتتوزعهضاب

الباراجواويينإجماليمن%59علىيزيدماوهناك

معظمهمويتوزع،الشرقيةباراجوايإقليمفىيقطخون

منالغربيالجنوبىالجزءفيأوباراجواينهربمحاذاة

فيالزراعيةوالقرىالصغيرةالبلداتتتناثرحيث،الإقليم

نهرعلىآسنسيونوتقع.المتموجالريفأرجاءمختلف

بيلكومايو.نهرمعالتقائهنقطةمنبالقربباراجوأي

إقليمويعد.المناطقمعظمفىرطبحار.المناخ

فأكثربارانانجدأماوجفافا،حرارةالبلادأجزاءأشمدتشاكو

خطجنوبلاراجوايتةوأمطارا.برودةالأجزاء

فيالفصولبعكسفيهاأسسنةافصولفإنلذاألاستواء،

فيالحرارةدرجاتمتوسطويبلغ.الشماليالكرةنصف

يناير.فيم92ويوليوفىم951آسنسيون

باراجوايإقليمفيتهطلالتيالأمطاركميةتتراوح

هذهوتهطلمشويا.سم16وه251بنماالشرقية

فيالأمطاركميةأما،الإقليمفىالعاممدأرعلىالأمطار

وغالبامشويا.سما..و05بينمافتتراوحتشاكوإقليم

منومواسمشتاء،الجفافمنمواسمالإقليميجتاحما

صيفا.الفيضانات

لاقلصادا

فصناعاتمتطورا،اقتصاذاباراجواياقتصاديعتبر

الذيالمصدرهي،الغاباتذلكفيبما،والزراعةالخدمات

لجميعالإجماليةالقيمةأي،الإجماليالوطنيالنابخيوفر

وهناك.سنوياالدولةفيإنتاجهايتمالتيوالخدمات،السلع

تعودالتي،والصناعاتالتجاريةالمشروعاتمنالكثير

دوراتؤديالوطنيةالحكومةأنإلا.الخاصللقطاعملكيتها

ذإ،الاقتصاديةوالتنميةالاقتصاديالتخطيطفيرئيسيا

كالأعمالالمجالاتمنعددفيشركاتأيضاتمتلكإنها

الطاقة.وإنتاج،والنقل،والتصنيع،المصرفية

5ء%نحوالصناعاتهذهتدر.الخدماتصناعات

تشغيلعلىوتعمل،لباراجوأيالإجماليالوطنيالنابخمن

فىيعملونالعاملينومعظم.العاملةالطاقةمن%45نحو

والمطاعمالتجاريةالمحلاتفيأو،حكوميةهيئات

وفي،الصحيةالرعايةمراكزوفي؟والمصارف،والفنادق

أخرىمجالاتفييعملونآخرونوهناك.المدارس

.والمواصلاتكالنقل

أساسكبيرحدإلىوتشكلان.والغاباتالزراعة

%03نحويوفرالذيالمصدرإنهماإذبمباراجوأياقتصاد

تشغيلعلىويعملان،للدولةالإجماليالوطنيالنابخمن

كبرىمزارعوتشغل.العاملينمجموعمن%45نحو

واسعةورقعةتشاكو،إقليممنمختلفةأجزاءالمواشيلتربية

الشرقيةباراجوايإقليمويتميز.الشرقيةباراجوايإقليممن

بزراعةالمزارعونويقومالبلاد.فيالتربةأنواعأفضلبتوافر

)الكسافا(،المنيهوتذلكفيبما،المحاصيلأنواعمختلف

السكر،وقصبالصويا،وفولوالأرز،،والذرة،والقطن

الأراضيخمسسوىتقريباتشغللاالمزارعأنإلاوالتئ.

المحاصيل.زراعةفىباراجوايفياستغلالهايمكنالتي

لاالمزارعينمنالكثيرأنهوذلكفىالأسبابوأحد

المحاصيلمنأسرهمحاجةعنكثيرايفيضمايزرعون

والطرقالمعداتاستخدامفإنذلكعنوفضلا.الزراعية

ممكنقدرأكبربفلاحةالفلاحينقيامدونيحول،التقليدية

يملكونلاالذينالفلاحينمنالكثيروهناك.الأرأضىمن

أراضعلىأيديهموضعواممنهمإنمايستأجرونها.أوأرضا

الأرضمنصغيرةقطعفيشستغلونإنهم.خاصةأوعامة

إلىينتقلونوعندها،مجدبةتربةإلىالتربةتتحولأنإلى

.أخرىمنطقة

إلىالحكومةعمدتالعشرينالقرنمنتصفومنذ

استخدامعلىالفلاحينحثإلىتهدفبرامجوضع

المناطقفيالأراضىشمراءوعلىالحديثةوالطرق،المعدات

البكر.

منوتعد،باراجوايمساحةنصفنحوالأحراجتشغل

الأشجارمنكثيرةأنواعفهناك،الطيعيةالدولةمواردأثمن

الكبراشأشجارفإنكذلك.الأخشابأجلمنقطعهايتم

مناستغلالهايتم،رئيسيةبصورةتشاكوإقليمفيتنموالتى

جلوددباغةفييستخدمالذيالتنيكحمضأجل
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)البهشية(البريالاسشجرأوراقتستخدمكما.الحيوانات

بينهامن،أخرىثمينةأشجاروثمة،الماتيهشعايصنعفي

الهند.جوزوأشحاروالأرز،،البريةالحمضياتأشحجار

النابخمن%أ5نحويوفراسذياالمصدرهو.التصنغ

نحوتشغيلعلىويعمل،لباراجوايالإجماليالوطني

آسنسيونفيالمصانعأكبروتوجد.فيهاالعمالمن01%

الرئيسيةالمصنعةالسلعضمنويدخلمنها.بالقربأو

،الأخشابومنتجات،المصنعةوالمشروباتالأطعمة

الجلدية.والبضائع،والإسمنتوالنسئ!

المنشأةال!!رومائيةالطاقةمحطاتتقوم.الطاقةمصادر

منوافربقدرباراجوايبتزويدوبارالاأكارينهريعلى

هائلةإم!صاناتالبلادفلدىذأكعلىوعلاوةالكهرلاء.

إيتال!وسدفمحطةكبير.حدإلىال!!رومائيةالطاقةلتطوير

تعتبربارانا،نهرعلىوالبرازيلباراحوايأنشأتهاا!للطاقة

فقد.العالمفيالكهرومائيةالطاقةمشاريغأضخممن

وبلغتأم،849عامالكهرباءتوليدشيالمحطةشرعت

.أم199عامالكهرباءمنك/واطمليون5.12طاقتها

البن،الرثيسيةباراجوايصادراتبينمن.التجارة

منوغيرهاالصوياوفول،اللحومومنتجات،والقطن

التنيك،وحمض،الزيوتمنهاتستخرجالتيالبذور

الوارداتطليعةوفى.النباتيةوالزيوتأخبغ،وا،والأخشاب

والحديد،المحركاتوزيوتوالمحروقاتال!سي!يائية،المواد

تجاريتبادأ!وهناك.أضقلاومعدات،والآلياتوالفولاذ،

والبرازيل،،والأرجنتينلاراجوايبينخاصةبصورة

الغربية.الأوروبيةوالدول،المتحدةوالولايات

نقلوسيلةبمتابةالأنهارتعتبر.والاتصالاتالنقل

الميناءوهي،آ!شسيونتقعإذ،باراجوايفيمهمة

كمأ،006نحولعدوعلىباراجواينهرعلى،الرئيسي

اسنسيونمنالمحيطإلىفللوصول.الأطلسيالمحيطمن

نهرإلىوصولآباراجوايبنهرفيهاتمربرحلةالقواربتقوم

المحيطفىويصبالأرجنتينفييجريالذيبارانا،

المدنبينماتربطسريعةمعبدةطرقهناك.الأطلسي

الطرقخمسمنأقلتمثلأنهاإلا،باراجوايفيالرئيسية

ممنالباراجواويينإجماليمن%2منأقلهناكالبلاد.في

المنشأالصداقةجسروهناك.مميارةشراءعلىقادرونهم

ويعتبرمشرولمشر.لرزانتبورتومدينةعندبارانانهرفوق

الباراجواويةالوقشسبكةبينالوصلهمزةالجسرهذا

علىباراناجواميناءإلىيصلالذيالسريعالبرازيليوالخط

الرئيسيالحديديالخطوهناك.الأطلسيالمحيطساحل

اسنسيونبينمايصلالذيلاراحوايفيوالوحيد

آسنسيونمنبالقربمطاراهناكأنكما.وإنكارناسيون

العالمية.الجويةللرحلات

السكرتصبإلى.المزارعإحدىفيالسكرقممبيقطعفلاح

تربةفيحيدانمواتنمووالئ!والقطنكالأررالأحرىوالمحاصيل

شطب.واالحارحهاومماالحصمةلاراحواي

نحوهناك.يوميةصحفأرلغباراجوايفيتصدر

%3منوأقل،المذياعجهازيمتلاصنممنالسكانمن%ء

حريةالدولةدستورويضمنالتلفاز.جهازيمتلكونممن

الصحافة.

تاريخيةنبذة

فيماأقاممنأولالغوارانيونالهنودكادالمبكر.العهد

السلم،إلىيجنحونكانوا.بباراجوايالانيعرف

ويصطادون،الأخرىوالمحاصيلالشاميةالذرةويزرعون

وفي.البريةالفواكهويجنون،والأسماكالبريةالحيوانات

الأسبانأصبحالميلاديعشرالسادسالقرنأوائل

إلىجاءواالذينالبيضاهسمتكشفينأولوالبرتغاليون

إلىالقارةعبرطريقعنيبحثونهؤلاءكان.باراجواي

قامأم37ءعاموفي.وذهبفضةمنت!ضنزهومابيرو

اتجاهفىبرحلة،ايولاسديخوانيدعىأسبانىشخص

نقطةإلىوصلأنإلىباراجوايونهربارانانهرمنبع

طريقعنالداخلإلىتوجهثم.الحاليةآسنسيونشمال

عنهتخلفواالذين،جماعتهأفرادقامحينفيتشاكو،إقليم

دومينغوقيادةوتحتوهكذا،.اسنسيونفيحصمنببناء

حكومةمقرآسنسيونمستوطنةغدتإرالا،ديمارتينيز

الجنوبيالجزءفيالأسبانيةالمستعمراتلجميعبالنسبة

الجنوبية.أمريكامنالشرقى

جماعةمنالتنصيريةالبعثاتبدأت.اليسوعيون

لتحويلأم588عاملاراجوايإلىالتوافدفياليسوعيين

تلكوعمدت.الكاثوليكالرومطائفةإلىالغواراني!ت

الحممعليهاأطلقتنصيريةمستوطناتإقامةإلىالبعتات
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يسكنونالهنودكانوهناكملاحيةال!المؤسسات

منعدداالغوارانيينبتعليماليسوعيونقامولقد.ويشتغلون

وكان.والطاعة،والنجارة،الحياكةبينهامنالمهارات

ذلكولقاء،الماشيةيرعونأو،الأرضيحرثونالهنودمعظم

.الأخرىوالسلعوالكساءالطعامعلىيحصلونكانوا

تصدرمزدهرةمستوطناتاللإصلاحياتصارتوهكذا

.والأخشاب،ناتالحيواوجلود،والماتيه،والتبغ،القطن

كانالميلاديعشرالثامنالقرنمنالثلاثينياتحلولومع

إجماليبلغ،إصلاحيةثلاثينزهاءأنشأواقداليسوعيون

نسمة.000041نحوأفرادهاعدد

نأ،الأسعبانالمستعمرينمنبالكثيرالأمربلغوقد

اليسوعيينثراءإلىالحسدبعينينظرونصاروا

الهنودمنالعاملةاليديستغلواأنورغبوا،وسطوتهم

فكانواأليسوعيونأما.مزارعهمفيللعملالزهيدبالأجر

يتهددهم،رقمنالحمايةللهنوديوفرونأنهميشعرون

ولقد.الإصلاحياتأمنلحمايةالجيوشوجهزوا

بخصوصالمستعمرونرفعهاالتيالشكاوىتمخضت

ملكالثالثتشارلزالملكقيامعناليسوعيينسيطرة

الأسبانيةالأراضىمختلفمناليسوعيينبودأسبانيا

هجروتم،باراجواياليسوعيونفغادر.ام767

الهنودبعفك!استأنفوهكذا.الإصلاحيةالمؤسسات

لدىيعملونفراحواالاخرونوأما،السابقةحياتهمأنماط

.الأسبانالمستعمرين

والثامنعشرالسابعالقرنينفترةطوال.الاستقلال

بأنيشعرونالباراجواويينمنالكثيركانالميلاديينعشر

استياءهميبدونوكانوا،مستعمرتهمأهملتقدأسبانيا

عاموفي.الأمالدولةتفرضهاكانتالتيالضرائبإزاء

تدعىكبرىبمستعمرةباراجوايأممبانياألحقتأم776

فيآيرسبوينسمدينةوغدتلابلاتا.فيالملكنيابة

الباراجواويينساءولقد.هذهالملكنيابةعاصمةالأرجنتين

عاموفي،أيريسبوينسمنالأوامرعليهمتفرضأن

وأعلنوا،آسنسيونفيالأسبانيبالحكمأطاحواأم118

فيالحكمدفةتديرجمعيةتشكيلإلىوعمدوا.استقلالهم

.الجديدةدولتهم

أبناءمنمحامياالجمعيةاختارت،أم481عاموفي

فرانسياديريغويزرودغاممبارخوزيهوهوباراجواي

حاكماالجمعيةنصبته،سنتينوبعد.الحكومةرئاسةليتسلم

القوةمستخدمافرانسياحكموقد.الحياةمدىمطلقا

حظرفقدلذا،الأجانبفيالثقةعديموكان،العسكرية

الدولمعالتجاريالتبادلأيضاوحظر،بلادهإلىالهجرة

العالم،دوللمسائرعنباراجوايانعزلتوهكذا.الأخرى

.والاستقلالبالوحدةقويشعورلديهاصارأنهإلا

إلىالجمعيةفعمدتفرانسيا،توفىام084عاموفي

فيالحكممقاليدليتسلملوبيزأنطونيوكارلوساختيار

دصعتوراأخرىجمعيةأقرتأم448عاموفىالبلاد.

ولقد.للجمهوريةرئيسالوبيزتسميةوتبنتجمهوريا،

حاكمافرانسياشأنذلكفيشأنه،الحكملوبيزمارس

فرانسيابمممياسةمنالنقيضعلىسياسةاتبعأنهإلامطلقا،

الأجانبالفنيينواستقدمالتجاريالتبادلعلىشجعفقد

بشققامأنهكما،باراجوايفيالاستقرارإلىودعاهم

الجانب.قويجيشوإيجاد،المدارسوإنشاء،الطرق

لوبيز،توفيام862عامفى.العسكريةالقوةتحطيم

فرانسيسكوابنهالباراجواويةالتشريعيةالهيئةفانتخبت

مطلقة.سلطاتومنحته،للجمهوريةرئيسالوبيزسولانو

الأرجنتين،الكبريينالجارتينمنلوبيزامتعضولقد

عامففى.المنطقةفيبلادهنفوذتقويةفيورغب،والبرازيل

نأوبعد،البرازيلمحاربةإلىبهالاموروصلتأم486

بعبورالباراجواويةللقواتالسماحالأرجنتينرفضت

علىالحربلوبيزأعلن،البرازيللمهاجمةأراضيها

وأروجوايوالبرازيلالأرجنتينقواتفتحالفت.الأرجنتين

التحالفحربباراجوايضدوخاضت،أم865عام

استمرتولقد.الباراجواويةالحرببيدعىماأوالثلاني

مصرعه،لوبيزلقيعندماأم087عامحتىالحرب

تدميرابارأجوايالحربدمرت.باراجوايواستسلمت

نسمة000525قرابةمنالسكانعددوهبطهائلا،

.ام871عام000.022نحوإلىأم،865عام

البلادابتليتأوزارها،الحربوضعتأنوبعد

ذإ،متنافسةسياسيةفئاتبينفيماالسلطةعلىبصراعات

رئيساثلاثينمنأكثرباراجوأيحكومةرئاسةعلىتعاقب

.أم329و0187بينماللجمهورية

إلىتشاكوإقليمملكيةحولالنزاعأدىكذلك

.أم329عامبوليفيامعالحربفيباراجوايانخراط

وفيالضحايا.منالكثيرباراجوايتكبدتأخرىومرة

ويذكر.صلحمعاهدةعلىالدولتانوقعتام359عام

حدودتعيينتمأم389عامالنهائيةالتسويةبموجبأنه

تشاكو.إقليممنجزءاأعطها،لباراجوايجديدة

فيالسياسيةالقلاقلاستمرت.السياسيةالقلاقل

فقدتشاكو،إقليمحربانتهاءبعدباراجوايصفوتعكير

رؤساءمنعددأخرىمرةالحكومةرئاسةعلىتوالى

تدنىحولعارمتذمروسطالحكمسدةأعتلواالجمهورية

ورداءة،العامةالخدماتكفايةوعدم،المعيشةمستوى

إبانتحسنقدباراجواياقتصادأنويذكر.العملظروف

قدمتوقدأم؟.459-ام)939الثانيةالعالميةالحرب

لكعسبالاخرىوالمساعدات،القروضالمتحدةالولايات
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ألمانياعلىالحربباراجوايأعلنتوقد.باراجوايود

قواتأيةالحربتخضلمأنهإلا،أم459عامواليابان

باراجواوية.

إترأهليةحربام479عامباراجوايفىاندلعت

مورينيغو،هيجينيوبالرئيسالإطاحةللمتمردينمحاولة

وقد.ام049عاممنذالاستبداديالحكمفياستمرالذي

مؤيداكانالذيكولورادوحزبأنإلاالتمرد،سحقتم

الأمرانتهىوقد،جماعتينإلىانشققبلمنلمورينيغو

فتصارعتالبلاد،مغادرةعلىأجبرأنإلىبمورينيغو

تمكنوقد.السلطةعلىالمتنافستانكولورادوجماعتا

الاستيلاءمن،الجماعت!تإحدىزعيمشافيز،فيديريكو

ألفريدوالجنرالأنإلا.أم059عاح!السلطةعلى

الجماعةوزعيمالمسلحةللقواتالاعلىالقائدسترويسنر،

وقد.أم549عامالامشقالةعلىشافيزأجبر،الأخرى

فيكولورادوحزبباسمنفسه!شرويسنررشح

وتم،ذاتهالعاممنلاحقوقتفيجرتالتيالانتخابات

معارضة.بدونأطجمهوريةرئيساانتخابه

سترويسنرعمدلقد.بهوالإطاحةسترويسنرحكم

بالسيطرةللاحتفاظوالشرطةالجيشسلطاتاستخدامإلى

عاميبينمامراتسبعانتخابهأعيدوقد،الحكومةعلى

الزجإلىالحكومةعمدتوقد.أم889وأم589

خارجالآخرينإبعادوإلىالسجنفىمناوئيهامنبالعديد

الاستقرارتوطيدهخلالمن-سترويسنرتمكنوقدالبلاد.

الأستثماراتواالمساعداتيجتذبأنمن-السياسي

أصلتنميةأضطاقأواسعبردامجفىوشرع،الأجنبية

تحديثإلىبمشارئترمىالحكومةبداتوقد.الاقتصادية

كما،جديدةصناعاتوتطوير،الطرقوشق،الزراعة

مإلبرازيل،الاقتصاديةالروابطتمتينعلىالحكومةعملت

الجزءأقصىفيالواسعةالأقاليمتطويرفيأسهمتوبالتالي

.باراجوايمنالشرقي

اقتصاديتقدمإحرازعنسترويسنرحكمأسفرلقد

الاستقرارإلىبدورهأدىوالذيالباراجواويين،بعضلدى

حرديمقراطينظامحسابعلىكانذلكأنإلا،السياسى

بمزيدأجرنيطاالذينالباراجواويينعددتنامىفقد،ومفتوح

مأ!89عامأوائلوفى.والإنسانيةالسيامميةالحقوقمن

أندريهالجنرالتزعمهبانقلاببسترويعسرالإطاحةتمت

كولورادوحزبأعضاءأحدوهو-انتخابهتموقدرودريجز.

إقراربعد.أم989عاممايوفىللجمهوريةرئيسا-الحاكم

أولأجريتأم،299يونيوفيللبلادجديدد!ستور

حزبفاز.ام399مايوفيتعدديةديمقراطيةانتخابات

وأختيروالنوابالشيوخمجلسيمقاعدبأغلبكولورادو

للبلاد.رئيساوازموزيكارلوسخوانزعيمه

سس!يولىآ

نهر،يحوا،را

ر!،لا،را

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تشاكوحران

الارغريت

الموف!وععرعنا

شحرة،لقلكبراا

تيهلماا

الحكمنظام-أ

الوطميةا!صمة-أ

لمحليةاالح!صمة-!

أصسياسيةاالشؤودح

لسكانا-2

:أصولهمالسكادعدد-أ

اللعةلص

اطعيشةممط-ج

الملا-!-د

احتمرا!واأطعاماهـ-

وانماخالسطح

الحعرا!يهالأقالي!-أ

لاقتصادا

الحدماتصساعات-أ

والعاياتالرراعة-!

التصميع-خ

تاريخيةنبذة

المحاكم

المسلحةالقوات

يحلتروا

ينلدا

لتعليما

لفسودا

المناح

قةالطدر!صا

ةلتجارا

والاتصالاتالنقل

أسئلة

؟باراحوايإلىوالبرتغاليودالأسباناالمستكشفودذهصلمادا

؟بباراحوايالممودفيأ!وارانيهاالتقافةأترتكيرو2

؟باراجوايجمئسكالىمهيمحدريكاداصدياالأصلىاما3

القليلالعددسوىلاراحوايليتساكوإقليمكأيقص!!ا،طادا-4

؟دالس!طس

يمك!التيالأراضىخمسسوىتقريباالمرارعتتما!لالم-5

لاراجواي؟!ىالمحاصيلرراعةفىم!هاالاستمادة

الإصلاحية؟لالمؤ!سساتالمقصودما-6

؟باراجوايفىالرئيسيتاداللعتادما-7

أوسععلىالبلادفىممهمالعةكلتستحدملحوأيعلى8

؟طاق

؟باراحوايعلىسترويحسرألفريدوحكمأثرنحوأيعلى-9

عامبوليفيامعالحربإلىبباراجوايالأموروصلتلمادا-01

؟الحر!نتيجةلاراحوايكسبتوماداأم؟132

مجراهطوليبلغباراجواينهر.لهريارا!جواي،

بأمريكاباراجوايدولةجنوبيمتدكم،954.2

روافدمنرافدوهو.قسمينإلىالبلادشاطراالجنوبية

الو!عطىالمنطقةفييمتدباراجوايونهربارانا.نهر

حدودعلىبارانابنهريلتقىحتىالبرازيلفيالجنوبية

ال!رجنتين.

تعترضهعندماإلاللملاحةصالحباراجوايونهر

بارانا،نهرعبابالكبرىالسفنوتمخر.قنواتأوشلالات
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.باراجوايعاصمة،آمشسيونحتىباراجوايتعبروهى

ابتعادإلىيؤديمماآخر،إلىمكانمنالنهرمجرىويتغير

الرئيسى.ومجراه،شاطئيهعلىالمستوطناتبعض

نهر.،بارانا:أيضاانظر

دواءأسيتامنوفينأيضاويسمىالباراسيتامول

ويتناول.الحمىحدةوتخفيفالألملعلاجعادةيستخدم

الأسبرين،حبوبمنبدلأالباراسيتامولالناسمنكثير

فيعلةبسبب،استعمالهلدىالحساسيةشديدولأنهم

تخففأوتمنع)موادالتخثرمضاداتامشعمالأوالمعدة

خلافعلى،الباراسيتاموليؤديولا(.الدمتجلط

ومهما.الدمتجلطفيالتدخلأوالمعدةتهيجإلىالأسبرين

الحالهوكما،الالتهاباتتخفيفيستطعلافهويكن،

علىللقضاءناجحادواءيعتبرلاولذلك.للأسبرينبالنسبة

.الروماتيزمحمىأوالمفاصلالتهاباتمثل،الالتهابات

منوصفةعلىحصولدونالباراسيتامولشراءويمكن

آثارلهيكونماونادرا.مختلفةتحاريةأسماءتحت،الطبيب

تناولالمعتاد.النحوعلىتناولهكانمتى،ضارةجانبية

خطرايعدممابالكبد،الإضرارإلىيؤديقدكبيرةكميات

الصحة.على

.أم398فيمرةلأولالباراسيتامولاستعمل

العلماءاكتشفعندماأم949فيوالمسعةسمعةواكتعسب

باراسيتامولإلى!حولا!استين،هواخرشائعادواءأن

فعالأثرذوأنهالباراسيتامولوأثبت.الإنسانجسمفي

أقل.ضررهكانوإنالفناستينمثل

.الهبوطمظدةانظر:.الباراشوت

ينتمىصغيرطائرالباراكيتببغاءديغاء.الياراكيت،

الزاهيةالألوانذاتالطورمنوهو.الببغاوأتعائلةإلى

وأ،البرتقاليأوالأزرقأوالأحمرأوالأخضربريشها

وأمربعقصيرإماالببغاءهذاوذيل.الأرجوانيأوالأصفر

مدبب.طويل

وهي.ومدللةودودةعادةتكونالصغيرةوالببغاوات

علىشتىألعابممارسةعلىقادرةبطبيعتها،أكروباتيةطيور

الببغاءهوشيوعاالصغيرةالببغاواتوأكثر.والأراجيحالحبال

فيومألوفمعروفالطائروهذأ.الطيبالطائرأوالأسترالية

جدا.أليفاويصبحقفصفيامناويعيشأستراليا،

لونمنالكبيرالببغاءجنعرعلىتتعرفأنلكويمكن

زاهيةالذكرفىوهيالمنقار،فوقتقعلحمةوهىالقير

ويمكن.للسمرةمائلةداكنةالأنثىوفي،للزرقةمائلةاللون

العباراتبعضترديدعلىالصغيرةالببغاواتبعضتدريب

بهبم)

ي!يعيشالصيبالصلر

نحوطولهويبلغأمشراليا،

سم.أ8

،-خ!ئمم!رصك!

عقبالتدريبفيالمبادرةتكونماوأفضل.الكلماتأو

تلومرةجملةأوكلمةانطق.أسابيعبضعةالببغاءبلوغ

قابليةوالأنثىالذكرمنولكلالببغاء.يرددهاأنإلىأخرى

المدربينبعضويعتقدوترديدها،الكلماتمنكثيرلتعلم

الأنثى.منتعلماأسرعالذكرأن

تربيةوهواة.الباراكيتببغاءبتربيةالناسبعضيستمتع

بالتسليةهوايتهمممارسةلدىيحظونالببغاواتهذه
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يفقسالتيفالطيور.الربيعهوللترليةفصلوأفض!!.والربح

فيوالدفءأصشمساأشعةمنتستفيدالربيعفىبيضها

أمرالببغاواتلهذهخاصةأماكنوإعداد.الصيف

يكونلاقدالأحدهاأ!احداالم!صانلأنوذلك،ضروري

خمسالمتوسطفيأجبغاءاأنثىوتبيضلاتن.ملائما

وقديوما.02-أ8حواليفيالبيضويفقس.بيضمات

أكثر.أوسواتعشرالباراكيتيعيش

أسفواكه.واالحبوبأطباراكيتالرئيسىوالغذاء

الببعاواتوهذهالشجر،فوقت!صنالكبيرةوأعشاشها

المناطقفىالببغاءأنواعمنكثيرويعيش.الطيرانسريعة

أضسمانىواالاستراليالأرضيالباراكهـيتويبنى.الدافئة

ذوصغيرببغاءا!لتيموالببغاء.الشجيراتعلىأعشاشهما

الببغاواتمننوعوأكبر.إفريقيافىويقطن،زاهيةألوان

.ولاوسوتايلاندبالهندالموحودسلاتيهيد،باراكيتهو

ينامآسيا،شرقىجنوبفيالموجودالمتشقلبوالببغاء

.الأرضصوبمدلىورأسهالشجرةفرععلىقدميهمعلقا

الولاياتفىومألوفامعروفاكانكساروليناباراكيت

إنىالشمالمنممتدةمناطقفي،الأمريكيةالمتحدة

مشوببرتقاليلونذوالببغاءهذاورأس.وإلينوينيويورك

الببغاواتهذهانقرضتوقدأخضر.وجسمه،بالصفرة

للراغبينثميناصيداكانتفقد.العشرينالقرنبدايةمند

منهافوجاخروشموهد.السيداتقبعاتلصنعريشهافي

فلوريدا.مستنقعاتفيأم409في

الطائر.:أيضاانظر

وميناؤهامدنهاوكبرىسورينامعاصمةلارامرييو

عدد.الجنوبيةلأمريكاالشرقىأصشمالافيوتقع.الرئيسى

سورينامسكاننصفويعيش،نسمةأ08).00سكانها

علىسورينامنهرعلىالمدينةوتقعبارامريبو.فيتقريبا

مصانعوتقوم.الأطلسيألمحيطمنكم02تبعدمسافة

منوغيرهاالرقائقيوالخشبالألومنيومبإنتاجبارامريبو

.سورينامومتحف!جامعةبالمدينةويوجد،المنتجات

منتصففيشيدبريطانىحصنحولنشأتبارامريبو

،ام863فيالرقإلغاءوبعد.الميلاديعشرالسابعالقرن

عددوازدادبارامريبوإلىالقدماءالأرقاءامنكثيرهاجر

القرنبدايةمنذبهاالصناعىالتطوروبدأ،بسرعةسكانها

العشرين.

فيالشرقيةالوسطىالمنطمقةيمثىنهريميناء؟راظ

عدد.ريوسإنتريمقاطعةعاصمةأيضاوهى.الأرجنت!!ا

الشرقىالشاطئعلىباراناوتقع،نسمة0612761س!صانها

الغربى.بالشاطئ،!عانتافيبمدينةنفة!ويرلطها.بارانالنهر

التيوالأغناموالمواشيالحبوبأحشحنرشسيمركزهير

ومركز،وتربويوثقافيإداريمركزأنهاكما.لالمنطقةتربى

منتجاتها،أشسهرمنوالزجاجالإسصتويعد.للطرانرئيسي

فىوأضحت،أم073فيأممبانيةأبرشيةلاراناوتأسحست

الأرجنتين.عاصمةأم(862-)1853الفترةخلال

أمريكاقارةنينهرأطولثاكطبارانانهرلهر.يارائا،

نهرغيرطولأيفوقهولاك!ا.000.4يبلإصوأ،إذالجسوبية،

يلتقيحيث،البرازيلجنوبفيبارانانهرويبدأ.الأمازونا

الجريانفىبارانانهرويستمروبارانيبا.ريوجراندنهراهناك

لترسيببعدئذالنهرويقوم.وباراجوايالبرازيلعبرجنوبا

يأخذثموالأرجنحين،باراجوايب!تالحدوديش!صلطمي

مصبعبرالأطلسيالمحيطفيويصبالأرجنت!تعبرمجراه

المحيطسفنوتمربلاتا(.لادي)ريوبلاتانهرعليهيطلق

فيروزاريوإلىتصلأنإلىباراناحتى،المصبعبر

ويعتبر.الأطلسيالمحيطمنكم046بعدعلىالأرجنت!ت،

بارانا.لنهرالرئيسيالرافدلاراجواينهر

بلانا.لاديريونهر،،باراجوايأيضا:انظر

جزيرةوهي.الغربيةالهندجزردولإحدىياريادوس

كم204بعدعلى،الغربيةالهندجزرشرقيأقصىفيتقع

706السكانيةالكثافةوتبلغفنزويلا.شرقيشمال

ازدحاماالدولأكثرإحدىباربادوسوتعد.2/كمنسمة

.االعافيبالسكان

فيالصناعاتأهمإحدىالسكرقصبرراعةتعد

هذهاكتسبتولقد.!شة003منأكثرمنذباربادوس

أصبحت.الميلاديالعشرينالقرنفيأهميتهاالصناعة

عطلاتمنتجعالرمليةوشواطئهااللطف!بجوهاباربادوس

رئيسية.صناعةالسياحةوأصبحت،كميرةبشعبيةيتمتع

السود.منباربادوس!سكانومعظم

يعمل.دممتوريةملكيةدولةباربادوس.الحكمنظام

رئيسولكن،للدولةرئيساالبريطانيالتاجيمثلعامحاك!ا

أ!!مرمعرشتهعادةيم!سأ!يص11أطا!ساالمسمىالببغاءدبهر

أطو!اراهيةخصلىالد!-ففىاطئقار.فوقتقعلحمةوهىالقير

اطسمرة.مائلةدا!صةا!لألتىوفي،اسلررقةمائلة
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البلاديحكماناللذانهماالوزراء،ومجلسالوزراء

بأكبريتمتعالذيالسياسيالحزبزعيميشغل.بالفعل

رئيعرمنصبالنوأبمجلسفيالأعضاءمنعدد

والنوأب.للشيوخمجلسينمنالبرلمانيتألفالوزراء.

تعيينهميتما12منهمشيخا21العامالحاكمويعين

مجلمرأعضاءالشعبينتخبالوزراء.رئيسمعبالتشاور

البرلمانأعضاءويعملعضوا.82عددهمالبالغالنواب

المواطنينجميعتحمتع.مشواتخمسأقصاهابرلمانيةلفترة

.الانتخاببحقفوقفماعاما18سنفي

حياتهمأسلوببأنالباربادوسيونيفتخرالسكا!.

حركةوتسيركبير.حدإلىإنجلترافيالسائدالنمطيشبه

الأكثرالرياضةهيوالكريكيتاليسار،جهةمنالمرور

الإنجليزية.اللغةالسكانجميعويتحدثالبلاد،فىشعبية

وحوالي.ومثابرونومقتصدونهادئونباربادوسولممكان

إفريقيامنجلبواالذينالسودأسلافالسكانمن0%8

إلغاءوحتى،أم636عاميبينالفترةفىباربادوسإلى

منخليطمنهم%أ5منأكثر.ام834عامفىالرق

-أوروبيونمنهم%4بينما،وبريطانيةإفريقيةأصول

أساسية.بصفةبريطانيون

السكر.قصبلإنتاجمزارعفيالناسمنكثيرويعمل

والحكومةالسياحةقطاعفىوظائفآخرونويشغل

والمصابأفيآخرونويعملالأخرىالخدميةوالصناعات

.باربادوسفيكنيسةأكبرهيإنجلتراكنيسةالبناء.فى

والميثوديةالرومانيةالكاثوليكية:الأخرىالكنائسبينومن

والباميةالطارالسمكالشعبيةالأطعمةوتتضمن.والمورافية

غرارعلىخفيفةملابسالناسويرتدي.واليامالخنزيرولحم

يعرفونكنعاليةبنسبةباربادوستتمتع.الأوروبيةالأزياء

الباربادوسيينالبالغينمن%89إنحيثبموالكتابةالقراءة

حتىللأطفالإلزاميبالقعليموالالتحاق.ويكتبونيقرأون

سدوربابا

البحرسطح!وقالمسنوى!!

طر!-

الدولبةالحدودفيمرجعاليستالخرلطةهده

موجزةحقائق

لريدحتاود.ل!صمةلعاا

الإبحليرية.برالرسميةاللغة

وم!،كم34الجمو!إلىالشمالمى-امتدادأقصى2-كم431:الل!ماحة

كم.09الساحليالخططول.كم23العر!إلىالترق

ال!ضا!ة:.سمة622).00:أم699عام!يالس!طرتقديرات.السكان

عدد.حصريولى./84وريميود%25.التوريع20شحصا/كم706

السكارتقديرات.!سمة820572.أم!09عاملتعدادوالقاالسكان

سمة.926لم...ةم1002عامفىالمتوقعة

الحزيرولحموالحلي!الشاميةوالذرةالحرر:الزراعة؟الرثيسيةالمنتجات

الصناعةالطار.السصكالصيدة.واليامالحلوةوالمطاطاالسكروقصص

والس!.الإلكتروليةوالأحوةوالملاصالكيميائيةالمواد:والتصنيع

الخطأماوالسماء(.للعحر)يرمزادأررقبلولىالحارحيارالحطاد.العلم

بقصمةتلاتىرمحويوحدالتمواطئ(،لرمال)يرمرستقالي!هولأوسطا

إلىالتسعيةمنالتعييروإلىالعحرإلهلتونيرمزوهو،وسطكهدىمكسورة

.ال!ستقلال

اظر؟،الصغرىالوحدةلمعر!ة.لار،دوسدولار.الأساسيةالوحدةالقد:

.لنقودا

)الابتدائيالأمعاسيوالتعليم،عشرةالسادسةسن

جزرجامعةمنفرعبريدجتاونوفي،مجانيوالمتوسمط(

الغربية.الهند

منطقةباربادوسفياليابسةأجزأءمعظم.الأرض

وسطيمثىمنهاالوعرالمرتفعالإقليمولكن،مستوية

المنطقةمنالأرضوتنحدر.الشرقىالشمالىالمساحل

هضبةإلىمرتفعةهضبةعبرالشرقيةالشماليةالساحلية

بقيةحولالساحلإلىالمنخفضةالهضبةوتمتد.منخفضة

طولعلىناعمةرمالذاتسواحلوتمتد.الجزيرةأنحاء

هيلابىجبلقمةوتعتبر.الغربيوالجنوبيالغرليالساحلين

مرجانيةصخورتغص.الجزيرةفينقطةأعلىم(34)0

من%85زراعةبال!!كانولكنتقريباالجزيرةأنحاءجميع

بعضولكن،قصيرةالطبيعيةالنباتاتحياة.الجزيرةأراضى

تتراوح.الشرقيالشمالفىتنموالخضرةالدائمةالأشجار

كميةتتراوحبينحا،م53وام152بنالحرارةدرجات

-001و،الشمالفيالعامفيسم002بينالأمطار

الأعاصيرتسببكثيرةأحيانوفى.الجنوبفيسمأه.

.الجزيرةفيهائلادماراالخريففصلفيالممطرة

منواكراعةوالتصنئوالسياحةالصناعةالاقتصاد.

الموادالمصانعوتنتج.باربادوساقتصاددعائمأهم

وتنتج.الإلكترونيةوالمنتجاتوالملابسالكيميائية

السكر،قصبمنالنقيالسكرالتحويليةالصناعات

وتنئ،والرم)المولاس(السكرقصبعسلإلىبالإضافة

الصناعي.والسمنالطعامزيوتالمصائأيضا

سفالى

أ

المحيط

اكل!طس!سأ

ليلمشضا

حجلاححلبح
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الرئيسيةأحتححنواالتحارةمراكر:أحدلاربادوس!عاصمةبريدجتاون

فىالحزيرةداح!!منالتهراعيةاطراكصترسو.العربيةالهمدحزرفى

.الأعمالممطقةسلالقربالداحلىالمديةميساء

إليهايجذبهم،عامكلباربادوسالسائحينآلافيزور

الرائعة.وشمواطئهااللطفمناخها

وقدللبلاد.الرئيسيالزراعيالمنتجالسكرقصبيعد

يشغلوهوأم064عامنحوفىالبلادإلىزراعتهأدخلت

.باربادوسفىللفلاحةالصالحةالأرضنصفمنأكثر

موسصاذروةوفى،شاسعةمزارعفيالسكرقصبويزرع

هذهفىيعملونالمزارعينغالبيةفإنمايو،شهرفىحصاده

.المزارع

غذائيةمحاصيلالصغيرةالمزارعفيوينئالمزارعون

أنهمكما.واليامالحلوةوالبطاطاالشاميةوالذرةالجزرمثل

ويصطاديلألبانها.واللأبقارللحومهاالخنازيريربون

الأسماكمنأخرىوأنواعاالطيارالسمكالباربادوسيون

وبريطانياكندامعتجارياباربادوسوتتعاملمحليا.لبيعها

الموادإليهاتصدرحيث،المتحدةوالولاياتواليابان

والرموالمولاسالكهربائيةوالأجهزةوالملابسالكيميائية

المصنعة.والسلعوالوقودالطعاممنهاوتستوردوالسكر،

،المعبدةالطرقمنكمأ،004حواليباربادوسوفي

الميناءهىوبريدجتاون.حديديةسككبهايوجدلاولكن

علىالبلادفيالرئيسيالمطارويقع.لباربادوسالرئيسى

.بريدجتاونخارجكمأ9بعد

مننزحواالذينالأرواكهنودأنيعتقد.تاريخيةنبذة

وأن،باربادوساستوطنوامنأولكانوا،الجنوبيةأمريكا

عشرالسادسالقرنأوائلفيمنهاطردوهمالكاريبهنود

وبدأ.أم562عامباربادوسإلىالإنجليزووصل.الميلادي

عاميبين.أم627عامفيهادائمإنجليزياستيطانأول

الإنجليزيةالأسرمنالعديدتقاتلتم6521وام962

البريطانيالبرلمانوأرسل،باربادوسعلىأسميطرةاحول

أصبحأم.652عامفىالجزيرةعلىللهيمنةح!لة

وفي.البدأيةمنذالنيابيةالحكومةمنونوعحاكمللجزيرة

مجلساباربادوسفيالأراضيملاكانتحب،أم963عاء

الأسرمنالعديدواستقرالجزيرةوازدهرت.للنواب

عشروالتاسععشرالثامنالقربنفىهناكالإنجليزية

الميلاديين.

عارضتعشرالتاسعالقرنمنالسالغالعقدأوأخرفي

فيدرالي،اتحادلتشكيلالبريطانيةالحكومةخططباربادوس

ولكن.الغربيةالهندجزرفىالبريطانيةالجزريضم

تكوينهلدىالغربيةالهندجزراتحادإلىأنضمتباربادوس

رئيساآدمزجرانتلىالباربادوسيوأصبح.أم589عامفي

جامايكاحصلتعندماالاتحادوتصدعالاتحاد.لوزراء

.أم629عامفياستقلالهاعلىوتوباغووترينيداد

الهندجزردولمنالعديدومعهاباربادوسحاولت

فشلتولكنهاآخر،فيدرالياتحادتشكيلالأخرىالغربية

علىباربادوسوحصلتدستور.علىالاتفاقفي

عاموفى.أم669نوفمبر03فىبريطانيامناستقلالها

الأمريكية،الدولهمنظمةإلىباربادوسانضمتأم679

اتحادفىأصيلاعضؤاأصبحتأم،689عاموفي

الكاريبي.الحرةالتجارةاتحاديسمى،اقتصادي

عاموحتىام669عامفىباربادوساستقلالومنذ

مقاعدبأغلبيةالديمقراطىالعملحزبأحتفظأم،769

رئيساالحزبرئيسباروإيرولوأصبحالنوابمجلس

أكثريةالعملحزبحاز،أم76!عاموفيللوزراء.

نجلأدمز،جي.أم.جيهالحزبوأصئزعيمالمقاعد

انضمت،أم839عاموفيللوزراء.رئيساآدمز،غرانتلى

إلىالأخرىالكاريبيةالدولمنوالعديدباربادوس

بالحكومةللإطاحةجريناداغزوفيالمتحدةالولايات

.هناكالماركسية

الوزراء،رئيص!نائبوخلفهأمء18عامفيآدمزتوفي

فيأجريتالتيالبرلمانيةالانتخاباتوأعادت.جونبرنارد

بارووأصبح،للسلطةالديمقراطيالعملحزب،أم869عام

رئيسنائبخلفهحيثأم879عامفيللوزراءرئيسا

.أم199انتخاباتفىفازالذيسانديفوردأرسكينالوزراء

،أم499يونيوفيوحكومتهسانديفوردعنالثقةحجبت

حزبحصل.العامنفسفيأجريقالتيالانتخاباتوخسر

زعيمهوأصبحالبرلمانمقاعدأغلبعلىالباربادوسيالعمل

للوزراء.رئيساآرثروينأ



95رسةمد،نبيزوربا

هنود،الأرواكهنود؟ونجتابريد:أيضانظرأ

الكاريب.

أمريكيملحن.(م1891-0191)صمويلباربر،

انظر:.الرومانسيالنوعمنالموسيقيةألحانهأغلب

عن،للموسميقىبوليتزربجائزةباربرفازوقد.الرومانسية

المؤلفكلماتهاكتبقدوكان.أم589عامفمانيساأوبرا

بجائزةباربرفازكذلك.مينوتيكارلوجيانالأمريكي

وباقيأ،رقمالبيانولكونشيرتوام639لعامبوليتزر

لمدرسةمقدمةمنها،العزفالاتعلىالمعروفةأعماله

(م491)4كابريكورنكونشيرتوم(؟3291)الففائح

الكونشيرتولحن،الوتريةوالالاتوالبوقوالمزمارللفلوت

الرئيسيةأعمالهأم(.)459والأوركستراالتشيللولكمان

مأ159صيف:نوكسفيلتتضمنوالأوركستراللغناء

كيركجارد.أجلمنصلواتأم(،59)4ثمام(9)47

فىدرسبنسلفانيا.بولايةتشستر،وستفيباربرولد

عاميبينماالمدةفيفيلادلفيافىللموسيقىكيرتسمعهد

القومىالاهتمامباربراكتمسبوقد.أم339وأم249

المايستروتوسكنينيأرتوروأدىعندماام389سنةفي

مقطوعاته.بعضالشهير

م(.0791-9981))جونالسير،باربرولي

شهرةاكتعسب.بريطانيةسيمفونيةلاوركستراقائداكان

.كثيرةموسيقيةأعمالوقيادةإنجازفيونشاطهالفنيلعمله

وكانالجمهورلدىمعروفامهنتهطوالباربروليكان

المومسيقية.فرقتهقبلمنمحبوبا

عمرهكانعندمامرةلأولظص.لندنفيباربروليولد

القرارية(.)الكمنجةللفيولونسيلكعازفسنة،11

تحولعمرهمنالعشرينياتفيباربروليكانعندما

مكتبهأسس.الموسيقيةالفرقةقيادةإلىالعزفمناهتمامه

فيالأوبراباربروليقاد.أم125مشةفيللأوركستراالخاص

قائداوعمل.أم-339ا127منلندنفىجاردنكوفنت

الجمعيةأوركستراقادجلاسجو.فيأسكتلندالأوركسترا

هيوستنوسيمفونيةأم429-أ379منلنيويوركالموسيقية

فيفارسرتبةعلىحصلوقد.أمأ-619679من

باربرولي.جونبالسيريلقبأصبححيث،أم949

فيالكلمةوتثحير،المشويالخضارأواللحمالياردكيو

وأالحطبنارفوقكبيرحيوانشواءعمليةإلىالأصل

مننوعإلىالمصطلإلانويشير.الطلقالهواءفيالفحم

فينارعلىتشوىالتيالخضراواتأوالسمكأواللحم

نأيمكنالطلقالهواءفيالفحميشتعلعندما.الطلقالهواء

والمسجقوالدجاجاللحمشرائحأوالكبابيشوى

منقلةفوقسما-5ا.مسافةعلىالسمكأووالهامبورجر

فياللحمينقعأنيمكنالشواءقبلمتقد.فحمعلىتحتوي

لعدةوذلك،والبهاراتوالملحوالثوموالبصلالخلخلطة

أثناءالشواءبصلصةاللحميطرىأنكالباويمكن.ساعات

الطماطممنأساساالشواءصلصاتمعظموتتكونالشواء.

الخل.خلطةمنهاتتكونالتيالموادعلىوتحتوي

وباربودا.أنتجوا:انظر.باربودا

فيأعشاشهاتتخدوحادقويمخقارلهااستوائيةطيورالباربيتطيور

الأشجار.علىثقوب

طيوروتعيق.زاهولونمتوسطحجمذوطائراليارييت

وضمنالوسطىأمريكافيالاممتوائيةالمناطقفىالباربيت

اسيا.شمرقجنوبإلىالصحراءجنوبإفريقياحدود

اللونمعخضراءعلاماتوالأمريكيةالاسيويةوللأصناف

ومخططة.داكنةنقطولهاوالأصفر،والأزرقالأحمر

علىمحفورةثقوبفىالباربيتطيورمعظمتعشش

بالفواكهوتتغذى.الأبيضالنملروابيأوالميتةالأشجار

والزواحف.الصغيرةوالطوروالحشراتوالزهور

والباربيت.متكررةعاليةأصواتلهاالباربيتوطيور

متكررةصرخاتلهالسمكريكطيورالصغيرالإفريقي

الدماغية.الحمىطيورأيضاتسمىولذلكالجرسكقرع

لمجموعةاسمباربيزونمدرسة.مدرسة،باربيزون

فيباربيزونقريةالممتوطنواالفرنسيينالرسا!نمن

تبعد.الميلاديعشرالتاسعالقرنوأربعينياتثلاثينيات

فونتينبلو.غابةقرب،باريسجنوبىكم56حواليالقرية
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نحوكبيرإحساسباربيزونمدرسةلرساميكان

عنالتعبيرتجنبوافقد.البسيطةهيئتهاعلىالطبيعةجمال

فيالسابقفىقدمتالتيللموضوعاتالشاملةارؤية

لفرجمشاهدبتصويرأكثراهتمو،الطيعيةالمناظررمعم

.الحقولفييعملونوالفلاحينوالمراعيالغابة

الطهبيعيةالمناظرلرساميالمدرسةهذهفنالوتأثر

سار:اوعشر،أسسابعاأ!قرنالمحىعاشواالذينالهولنديين

أ!فتجميلةصورإبداعيحاوأ!دوهمأترهمعلى

خفيفة.وألوانجزئيةإضاءةباستعمال

)الرآةالمرآةرى(بم)كي!العين،العدسةانظر:اليؤر؟.

(.المحدلة

وكاتبناقدم(.0891-191)5رولاررى،ب

اشتهر.باريسفىوتوفىبفرنساشيرلورجفيولدفرنسي

علىاسعارأثرارتركأسسيميائيةواالبنيويةبدراساته

الأدبية.النقديةالدراسات

عدةشالتدرص!ومارسباريسجامعةفيبارتتعلم

أصلأبحاثأ!طياالمركزمنهافرنسيةجامعيةمؤسسات

عاموفيالعليا،للدراساتأضطبيقيةاوالمدرسةالعلمية

فيالأدبيةأطسيميائيةكرسيأولأسشغلاختيرأ769

فرانص.ديالكوأجج

نشرالتيوالمقالاتالمؤلفاتمنالعديدبارتترك

ا!فر!رج!ضدالكتابةأشهرهماومن.وفاتهبعدبعضها

)6491(،نقديةمقالات)5791(؟أساطير)3ء91(بم

وكتابينراس!ت،الفرنسيالكاتبعندراسةإلىبال!ضافة

بارترولانبقلمبارترولانهما:الذاتيةمميرتهحول

ال!ضبهذهوفي1(.)779العاشقخطاب1(بم)759

سواءوالاهتماماتالجوانبالمتعددةبارتشخصيةتتضح

لهاورفضهللبنيويةتوجههفيأوالش!*نيةبداياتهفي

ماأوتفسيرها،وكيفيةالثقافةفيالعلاماتبدراسةواهتمامه

إلىالأعمالهذهمنالكثيرترجموقد.بالسيميائيةيعرف

أسعربية.االلغةمنهااللغاتمنالعديد

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

الأد!ا،الفرلسىالبيوية

كلود،شترارساجمفيحادراسير،

فىقةأعلىنريربارتلجب!جبل.فرير،بارثل

فوثأم161الجبلويرتفعأ!شراليا.فيكوينزلاندمنطقة

شمالشيكيربليشدنحبالسلسلةداخ!!البحر،معطح

بسب!،السياحالجبلهذايجذبولاكوينزلاند.شرقى

منعزلة.منطقةفيوقوعه

اسميرخلالمنإلا،إليهالوصولمنالزواريتمكنولا

وهو.الكثيفةالمطريةالغاباتفيالأدغالطرقأحدفي

رئيساكانالذيفريربارتلإدواردالسيرا!عميحمل

الرحالةأطلقوقد،أضدنفيالملكيةالجغرافيةللجمعية

.ام873عامعليهالاسمهذاإلفنستونجورج

أمريكيةمغنية(.أم-9)46ربدوليبارثن،

وقد.وكتبتهاوالشعبيةاشيفيةالأغانيامنكثيراأدت

خلالالأمريكيينالمغنينكلبينالأولىاالمغنيةهيكانت

ذولىصوتجذبوقد.العشرينأغرنامنالسبعينيات

كبيراعدداموهبتها،إلىإضافةومظهرها،الحزينالصافي

المعجبين.م!

جبالعلىريدجلوكستفيبارتوندوليوأ!دت

فقيرةأسرتهاوكانت،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتتنيسي

بلالتيال!سرةتلكأطفالمنواحدددوفيوكانت

بدأتعبقريةطفلةدولينت!طرأصفا،.21عدده!ا

بلعتولما.ال!ضابةأوالقراءةتتعلماأنقبلىالموسيقيأسيروأضأا

فيوتقدمالتلفازع!ىتظهربدأتعمرهامنأعاشرةا

تنيسي.فينوكسفيلفىمنتظمةبطريقةأعمالهاالمذياع

الريفيةوالأغانيالمو!ميقىنجمبارتوندوليشاركت

.أم679عاممنابتداء،سئسنواتلمدةواجونربورتر

.أم079عامجولشواالشهيرةأعمالهاأولوقدمت

موسيقاهاعنتتخلىأنالتاليةالسنواتفيوحاولت

مساهماتهالتشملويوسئاهتماماتها،الريفيةوأغانيها

باستمرارتباعالتيأعمالهاوأكثر.والروكالبوبمو!ميقى

تنيسيجبلعلىالذيبيتى:تشملأخيامجموعتهاهي

كالفراشةالحبأم(؟)749جولينأم(بم)173

.الأفلامبعضتمثيلفيأيضانجحتوقدأم(.)749

مومميقيمؤل!.م(5491-1881)بيلا،بارتوك

العشرين.أغرنافيالمرموقينالمؤل!نأشهرومن،مجري

للموسيقىحياتهطوالا!شمرتالتيدرامشهأعمالهتع!سه!

وأوروبالالمجرالشعبية

امشيعابهوكذا،الشرقية

الراسخةالموسيقيةللتقاليد

آو.عصرهفيالسائدة

بالإيقاعاتبارتوكأسلوب

ازاستخدالالحياةالممتلئة

للأغانيالموسيقيةالعسلاأص!ا

،القويوالتنافرالشعبية

الخصوصيةشعديدوا!شخدام

بارقىكبيلا.الموسيقيةلللأشكا



16رلكا،رثبا

ستبارتوكألفأم،-939أ809عامومن

الموسيقيلأسلوبهالواسعالمدىليظهر؟وتريةرباعيات

الموسيقى.أشكالمنالشكلهذاروائعبينوموقعه

ميكروكوسموسباسمالمعروفةومؤلفاته

تبدأللبيانو.قطعة153منمجموعةام(أ-939)269

المبتدئينالبيانوولعازفيللأطفالبسيطةبأغنياتالمجموعة

حفلفيللعزفملائمةالتعقيدبالغةبقطعوتنت!

التيالأخرىالموسيقيةبارتوكمؤلفاتبينومن.موسيقي

سوناتام(،1191)بارباروالليجروالبيانوعلىتعزف

وبيركشنبيانو،آلتيعلىتعزفوسوناتاام(،)269

أروكتبفإنههذاإلىوبالإضافةام(.)389

الأعمالمنوعدداوالأوركستراللبيانوكونشيرتات

الشعبيةالأغانيمنمستوحاةوهذهالبيانوعلىللعزف

الراقصة.والموسيقى

(أم)939للكمانكونشيرتوبارتوكألفكما

44دوسممماهاالكمانثنائياتمنمجموعةوكتب

ألفوقد.الشعبيةالموسيقىمنمستوحاةأم(319)

المشهورةمقطوعتهوتعامل.للتدريبكقطعالثنائيات

كلهاالموسيقيةالفرقةأم(49)4للأوركستراكونشيرتو

كمصاحبتستخدمهامماأكثرمنفردعازفأنهاعلى

ألفوقدالكونشيرتو.فييحدثكماالمنفرد،للعازف

أم(.19)8أيضابلوبيردالدوققلعةأوبرابارتوك

الانوهيالمجرفيناجيزنتميكلوسفيبارتوكولد

فيالموسيقيوالتأليفالبيانوودرلررومانيا.منجزء

بودابعست.فيللموسيقىالمجريةالملكيةالأكاديمية

عدةفيوعزفللبيانو،ممتازاعازفابارتوكأصبح

يجمعبارتوكبدأ.ام229عامبدأتموسيقيةجولات

بعد.ام509عامويحللهاالشعبيةالمجريةالموسيقى

وتركيارومانيامنالشعبيةالأغانيجمعذلك

إفريقيا.شمالفيالعربيةالشعوبومنوسلوفاكيا

هاجرأم049عاموفي.ومقالاتكتبعدةوكتب

.المتحدةالودلاياتإلى

-أم)834أوجستفردريك،بارتولدي

حالياالموجودالحريةتمثالصمم.فرنسينحاتأم(.409

لبنائه.التبرعاتجمعفيوساعد،نيويوركمدينةميناءفي

المعمارية،الهندسةأولابارتولديدرس.الحريةتمثالانظر:

بالنحت.ذلكبعداششغلولكنه.بالزيتوالرسم

بفرنسا.بالألزاسكولمار،فيبارتولديولد

)نبذةالماءعتحتالغوانظر:.أوثسيارتون،

تاريحية(.

الصليبمؤسسةام(.19أ-8212)!رابارثون،

بماساشوسيتسبأكسفوردولدت.الأمريكيالأحمر

ملاكلقبعلىبارتونحصلت.الامريكيةالمتحدةبالود!يات

-أ861)الأمريكيةالأهليةالحربأثناءالقتالساحة

النار.خطعلىالجرحىبرعايةتقومكانقلأنهاأم(،865

عامالأحمرللصليبالدوليةاللجنةبأمربارتونعرفت

لهاالأمريكيالفرعفأسستسمويسرازيارةفيوهي،أم986

عاممنالفرعهذارئيسوظيفةتشغلواستمرت.أم881عام

الصليبمنهاكتبعدةبارتونكتبت.أم409إلى1882

ام(.01)4الأحمرالصليبعنقصةام(،)898الأحمر

الروائيينأشمهرمنأديب.(-م0391)!جو!،رثب

الروايةعلىبارثثار.الحديثالأمريكيالأدبفيالمبدعين

.الأسطورةأوالحكايةإلىالعودةيشجعوهو.الغربيةالواقعية

يؤكدحتىالمصطخعةالأدبيةالأساليبأعمالهفيويستخدم

الاجتماعي.للواقعمرآةوليمستخيالأنها

ولايةمنالشرقيالجزءفيكمبردجفيبارثولد

منكثيرفيهيدورالذيالمكان-المتحدةبالولاياتماريلاند

الطافيةالأوبرا:المبكرتانروايتاهوتعد.رواياتهأحداث

متشائمةنظراتام()589الطريقونهايةام(،)569

التيأعمالهأما.الحديثةالحياةسخافاتمايعدهإلىهزلية

ذاتالنادرةالرمزيةالحكايةفيهاألمشخدمفإنهمؤخراألفها

الغربيينالكتابأكثرمنأنهكما،الأخلاقيالمغزى

وليلة.ليلةلألفتوظيفاالمعاصرين

(أم069)المارجوانامدمنالوسيطروايتهوتصف

مهاجروهوكوكإيبنزربهايقومالتيالسيئةالمغامرات

التاريخ،عنالرومانسيةالاراءيدحضوفيها،شابإنجليزي

محاكاةفهيام()669الماعزراعىجايلزروايتهأما

يصورالذيالحاسوبفيهتححكملعالمفكاهية

(أم)689الضحكبيتفيفقدورواية.كجامعة

:الأخرىرواياتهوتشمل.مترابطةقصعصمنمجموعة

وجزرمدقصصأم(بم)829إجازة1(؟)979رسائل

فيالقصصيةغيربارثكتاباتجمعتأم(.)879ا!لاء

أم(.)849الجمعةكتاب

اللاهوتيينأشهرمنم(.91-168)886رلول،؟رث

،بازلفيبارثولد.العشرينالقرنفىالبروتستانت

عامالسويسريةالإصلاحيةللكنيسةكاهناعينبسويسرا.

زيورلمنمنبالقربسافنويلفىقساأصبحثم.أم909

التزمالوقتذلكوفي.ام219عاموحتىأم119عام

علىوالمبنيعصرهفىالسائدالمتحررباللاهوتبارث

.والإنسانأدلهبينالألمحاسيةبالعلاقةالمتفائلالإيمان



يسلقدا،ميورئولوبا62

أم(،-189أ19)4الأولىالعالميةالحربجاءتثم

نأف!صةعنفتخلى،أضحرريةابارثمبادئفحطمت

الإهوشينواتهم.اللهطبيعة!حرفةيستطيعالإنسان

وقد.والإنساناللهبينالجوهريالبعدبتجاهلالمتحررين

أضاسالأنتقولالتىالمتحررةالبروتستانتيةالعقيدةهاجم

العقل.طريقعنالدينلفهمالتوصليمكنهم

فيبالتدريسبارثقامالأولىاالعالميةالحربوبعد

ومونسترأم(259)2191جوتنجنجامعات

وبازلأم(-ء039139)وبونأم(291-039)5

ام(.1-269)359

لنشرأم،أ-329629منالسنواتبارثكرس

جزءا،12منضخممؤلفوهو،الكنيسةتعاليمكتاب

والخلق،،اللهعنال!ضسيةالمذاه!تفسيربارثأعادوفيه

والمسئ.

وا!لهوالإيارواليت!.ا!يسيارنولوميو،

قوائمشياسمهذكروقد.اطمستحعشرالاثنيالحواريينمن

يردلمولكن.اشسلأعمالوفيولوقا،،ومرقص،متىأناجيل

نأالبعضويعتقدالجديد.العهدفيآخرمكانأيفياسمه

إلااسمهذكريردلهاالمسئ!أتباعمن،ناثانيالهوبارثولوميو

يوحنا.إنجيلفي

بالوعظبارثولوميوقام،المتأخرةالنصرانيةللتقاليدوطبقا

وأرمينيا.أ!غرىاوامعيافارلر،وبلادوإثيوبيا،الهند،في

توصىإنهالتقارير:إحدىوتقول.الأناجيلأحدكتبإنهويقال

يوافة!.حلدهيحم!!وهوأحيالاويصور.جلدهبسلخأرمينيافي

أغسطس.42يومالنصارىعندبارثولوميوعيد

جنوبفينشأتقديمةمملكةفرثيا.أيضماوتسمىبرفيا

بسيطةعيشةالبارثيونعاش!بآسيا.قزوينبحرشسرقي

هكاتومبيلوسواتخذوا،الحروبفيالمراسبشدةواشتهروا

القرنحتىباستقلالهمالبارثيونوتمتع.لهمعاصمة

ملكالكبيرقورشبهمألحقعندماالميلاد،قبلالسادس

المقدوني،الأكبرالإسكندرقهرهمثم.منكرةهزيمةالفرس

عاموفي،السلوقيةالمم!صةمنجزءاصارتوأخيرا

سي!إتأنومالبثتاستقلالهابارثيااستردت،.مق235

.الشرقفيكبرىإمبراطوريةعلى

الرومان!ت،ضدكثيرةحروبغماربارتياخاضت

عامأنطونيومارك،.مق53عامكراسوسوهزمت

.أم6عامفيتراجانأمامهزمتأنهاإلا،.مق36

،م422عامالبارثيينحكامعلىالفرستمردقضى

التيالساسانيةالإمبراطوريةمنجزءابارثياوأضحت

.الأولأردشيرأسسها

عدىبنيأثينا،مدينةفيقديمإغريقيمعبداليارديدون

البارثينونأهدي.أثيناعلىيطلالأكروبولصر،ايسمىجبل

الإغريقية،الأساطيرفيأثينالمدينةالراعيةالإلاهةأثينا،إلى

القديمة.الإغريقيةأ!مارةانماذجأفض!!يعدر

447بينماالفترةفيأجارثينوناالإغريه!بنى

اكتينوسالإغريقيانالمهندمعانصحمهوقد..مق432ر

النحاتالنحتأعمالعلىوأشرثأجكراتس،وكا

إلىالمعبدتحولم005عامحواليوفي.فيدياسال!غريقي

علىالمسلمةالتركيةالقواتاستيلاءوبعد.نصرانيةكنيسة

أضحىالميلاديعشرالخامص!أ!رنامنتصففيالمدينة

بأضرارالبارثينونأصيبأم687عاموفي.مسجداالمعبد

الاستيلاء(البندقية)س!!انأغينيسيوناحاوأ!عندماجسيمة

مخزناالمبنىيستخدمونالأتراكاكانفقد.أثيناعلى

هدمإلىباروديانفجاروأدىأعهد،اذأكفىدللبارو

إلىالمنحوتاتبقايامعظماونقلت.المبنىمنالأوسطاالجزء

.لندنفيالبريطانيوالمتحفأثيناضصوبوأصالأمتحف

.أطلالغيراطبانيامنيبقولم

رخاموهوالبنتيلي،الرخاممنكلياالبارثينونشيد

أثينا.منأكم8بعدعلىلنتليكسهضبةمناستمدأبيض

م34وعرضهم72ويبلطوله،مستطيلالمعبدوشكل

.م81وارتفاعه

تسمىمغلقةمركزيةمساحةعلىالبارثينونيشتمل

إحداهماضمتغرفتينإلىقسمت،المقدسأيالسلا،

بينماوالعاجالذهبمنلأثيناضخماتمثالآمضىفيما

ل!تخزين.مستودعاالأخرىاالمشخدمت

الدوريالطرازمنعموداوأربعينبستةالسلايحاطر

بالمنحوتاتالبارثينونزينقدر،الأرلعةالجهاتمن

السقف)نهايتيالقوصرتينتملأكانتالتي،اللامعة

ميلادتوضيحبمناظرالشرقيةالقوصرةزينتحيثالمثلثتين(،

ل!حربمناظرالغربيةالقوصرةعرضتبينماأثينا،

السيطرةأجلمنبوسيدونالبحروإلهأثينابينالأسطورية

أثينا.على

ايلأعمدة،فوق،الخارجىالجدارقمةحولواصطفت

رسمتالميتوبات،سميتالمنحوتةاللافتاتمنسلسلة

اللابثيينبينالشهيرةالأسطوريةللمعاركمناظرعليها

الإغريقوبين،العمالقةمنوسلاأسةالاأ!ةولينوالقناطير،

منمناظرأيضااللافتاتهذهوأزضحت.والأمازونيات

وضعللسلاالخارجيالجدارامتدادوعلى.طروادةحرب

ذلكفيبماأثينا،سحكانمشاهدعلىاشتمل،أفقيإفريز

الخيل،ظهورعلىوالفرسانوالوصيفاتوالكهنةالمسؤولين

أثينا.الإلاهةبميلاداحتفالأالسنويالموكبفى

.فيدياس:أيضاان!



36الحرببةالبارجة

البحارفييعيمقعائمحيواناسمالبرتغاليةالبارجة

يشبهأنهمنالرغموعلى.العالمأنحاءجميعفيالدافئة

كبيرةجماعاتفيتعيشالحيواناتهذهأنإلاالبحرقنديل

الأعضاء.مئاتمنمنهاالواحدةتتكون

هذاينتجنموهوأثناء.يرقانيعضومنالمستعمرةوتبدأ

خلالمنأنواععدةمنجديدةكائناتالأصليالعضو

العضووينموالتكاثر.انظر:.التبرعمتسمىعملية

بالغاز.ممتلئبالونهيئةعلىزرقاءعوامةمشكلأالأصلي

بجانبطفو،حالةفيالمستعمرةعلىالتكونهذاويبقى

تحريكفيالريعمنيستفيدشراعشكلعلىيعملأنه

لاخر.مكانمنالمستعمرة

منالبرتغاليةللبارجةالأخرىالأطرافوتتدلى

باصطادمجساتتسمىخيطيةأعضاءوتقوم.العوامة

السمكةيشلسماالمجساتتفرزمسهاولدى.الطعام

أعضاءإلىالفريسةبسحبالمجساتتقومثمويقتلها.

المستعمرةيكفيالذيالطعامبهضمتقومالشكلأنبوبية

المنويةوالحيواناتالبيضأخرىأعضاءوتنتجبرمتها.

.جديدةمستعمراتلإنجاب

52بطولعوامةالكبيرةالبرتغاليةللبارجةتكونقد

أمتار.تسعةطولهاومجساتسم

باصطيادوتقومالدافئةالبحارأسطحعلىتطفوالرتغاليةالبارجة

غاطسة.سامةبمجساتطعامها

،الحيوانهذابتسميةقامواالذينهمالبحارةيكونوربما

البارجة.يسمىالشراعيةالسفنمننوعاتشبهالعوامةلأن

الرغموعلى.السباحينالبرتغاليةالبارجةتلسعماوكثيرا

شديداجلدئاطفحاتسببأنهاإلاقاتلةليعستاللسعةأنمن

البرتغاليةالبارجةوتظل.التنفسفىوصعوبةوغثيانامبرحاوألما

لمسها.عدموينبغىخطرةالشاطئإلىتنجرفالتي

!داهـحصو!ة،!حسمطصبيةسفينةاوويئاليارول

.أخرىقتالسفينةأيةمنأضخموبتسليح،وأقوىأكبر

حاملةإلاالقتالسفنبينمنالحربيةالبارجةيفوقولا

.ئراتالطا

القواتمنكثيرعلىالمهيمنةكانتالحربيةوالبوارج

الثانيةالعالميةالحربوخلال.العالمفيالبحرية

.الطائراتحاملاتمحلهاحلتأم(،أ-459)939

البحريةالقواتمعظمسحبتالخمسينياتأخرياتوفي

بدايةفيأنهغير.العمليةالخدمةمنالحربيةالبوارج

الولاياتبحريةقامتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

لوانوعمنحربيةبارجاتأربعوتجديدبتحديثالمتحدة

الخدمة.إلىوأعادتها

عشرالسادسالقرنفيبدأ.الحربيةالبارجةتطوير

وعرفت،الثقيلللسلاحمنصاتأصبحتعندما،الميلادي

تماثلاسمابقةالحربيةالبارجةوكانت.القتالخطبسفن

مقدمتهافيأبراجولهاالماء،سطحعلىطافيةقلعة

يحاربونالتينفسهابالطريقةالجنودمنهايقاتلومؤخرتها،

عشرالثامنالقرنأخرياتوفي.اليابسةسطحعلىبها

ولهامدفعا،74تحملالمقاتلةالسفينةكانت،الميلادي

السميك.البلوطخشبمنجوانب

حلت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي

واستبدلت،الحربيةالبوارجفيالأشرعةمكانالمحركات

وكانت.متفجرةقذائفتطلقمدافعوقذائفهابالمدافع

الحمايةتتيحلاالقتالخطسفنمنالبلوطيةالجوانب

بدأتأنذلكعنونتج.القذائفهذهضدالكافية

استخدممعركةواولبالحديد.مغطاةسفناتبنيالبحرية

ما862عامبالحديدا!طاةالبوارجمنالنوعهذافيها

مونيترالسفينةقاتلتوقد.الأمريكيةالأهليةالحربخلال

ميرماك.سابقاتسمىكانتالتىفرجينياالاتحاديةالسفينة

الحربيةللبوارجأصبحالعشرينالقرنبداياتوفي

تزودهاسم،41إلىسمكهايصل،الصلبمنصفائح

بسرعةدفعهاعلىقادرةكوابص!ذاتمحركاتبالطاقة

ميلاوتساويالبحريةالسرعةوحدة)العقدةعقدة18

السفنمنالنوعيةهذهوكانت(.الساعةفيواحدابحرئا

عيارمدافعوثمانية،ملم003عيارمدافعأربعةتحمل
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السفىأكثركانتالحربيةالبوارج

العالميةالحر!لميقوةالحردية

كمام(.8191-4191)الأولى

!ىوا-لتمكلتستعملكات

)9391التالمجةالعالميةالحر!

المارحةأبحرتوقدأم(.549

لي)يسار(ميسوريالأمريكية

سمةاليابانا!حتسلامموتع

فياشتركتأنلعدأم459

المحيطدىكتيرةحريةعمليات

إلى4491عاممنالهادئ

ذلكإلىولمحاللإضافة.أم!45

عملياتبمعصقامتف!!ا

الحربأثماحسفىالقصيرةاخصىا

أم(.0151539)اعوريةا

.الطلقاتالسريعةالخفيفةالأسعلحةمنوالكثير،ملم002

إلىدقيقةكيركانتقويةأحجيرةاالمدافعكانتماوبقدر

معظمتحدثالمتوسطالعيارذاتالمدا!وكانتبعيد.حد

كة.المعرفيالدمار

المدرعةالسفينةكانت.الحديثةالحربيةالبارجة

حربيةلارحةأوأ!ءأ609عامهابناؤاكتملالتيالبريطانية

أيةص!تحصيناوأ!ضرأثق!بسلاحمدججةوكانت.حديثة

تزخالملدرعةالسفينةصانتو.سابقةحربيةسفيخة

منأحصثرطوأصهاودلغالماء،مرمتريطن.00818

فاقتو.عقدة12إلىتصلبسرعةوتسير.أم05

الكبيرةالمدافعدقتهافيملم003عيارالشمرةمدافعها

ردأتا!مةفياللدرعةالسص!إدخمالوعقب.السابقة

مماثلة.سفنبناءفيكثيرةأخرىدول

الأولىالعالميةالحربفيالوحيدةالرئيسيةوالمعركة

الحربيةالبوارخفيهاا!شخدمتالتيأم(أ-189!1)4

بر،م1691عامحصتاييجتلاندمعركةكانت

بعضالجانإتكلافقدوقد،والألمانيالبريطانيالأسطول!ت

منهما.لأيواضيحالتصارعنتسفرولم،المعركةفيسفنه

خلالالعسكريةللطائراتالمتزايدالاسعتخدامأدى

وفي.الحربيةالبوارخأهميةتراجعإلىأضانيةاالعالميةالحرب

اليابانيتانهمابناؤهماتمحربيت!تلارحت!تأكبرفإنالواقع

الحربخلالالطرانبوساطةأغرقتااللتانوموساشيياماتو

تزيحانالحربيتانالبارجتانهاتانوكانت.الثانيةالعالمية

متنهاعلىمنهماكلوتحملالماء،منمتريطن.00058

ملم.046تحصينهامعمكوبلغملم046كيارمدا!تسعة

،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتوخلال

وآخر.واقيطمخازنفيعديدةحربيةسفنحفظت

تفكيكهاتمفابحاردالبارحة،البريطهانيةالحربيةالبوارج

الولاياتأعادتام689عاموفي.أم069عام

لتستخدمالخدمةإلىنيوجيرسىالحربيةالبارجةالمتحدة

فيتخام.حربفي

المتحدةالولاياتبحريةقامت.الحربيةالبوارجبعث

،8291عاميبينللخدمةحربيةبوارجأربعبإعادة

خاصةإضافيةنيرانقوةعلىالحصولبهدفأم688و

آيوا،،نيوجيرسي:هيالبوارجوهذه؟أصنمواطئاأغصف

بصواريخمنهاكلزودتوقد.وسكنسن،ميسوري

اتصالاتأجهزةإلىإضافة،متقدمةراداروأجهزة

وحملت.للطائراتمضادجويدفاعوأجهزةإلكترونية

.الحواماتمنالعديدمنهاكل

بمالمدرعةالسفينةبمبسمارك؟لبحريةا:أيضاانظر

الحربية.السفينة

فيزيائيعالم.م(1991-091)8صر،باردين

مرتين،نوبلجائزةعلىحصلمنأولوكان،أمريكي

فينوبلجائزةنالفقد.نفسهالميدانفيبهاقاملأعمال

ووليم،براتينوالترمعبالاشتراكأم569الفيزياء

مأ729عاموفيالترانزمشور.لاحتراعوذلكبمشوكلي

وجونكوبر،.نمليونالفيزياءفينوبلجائزةتقاسم

والتوصيل.الفائقالتوصيلعنلنظرشهمشريفر،روبرت

دونالكهرباءتوصيلعلىالموادبعضقدرةهوالفائق

انظر:جدا.المنخفضةالحرارةدرجاتفيمقاومة

الفائق.التوصيلبمعلم،التقريس

فيوتخرج،وسكنسن،ماديسونفيلاردينولد

وبرنستون.وسكنسنجامعتي



56أورولسفيليبسبارسيلسوس،

تربويوعالممؤرخ(.-أم09)7!جاكباررون،

وتارلإلفكر.والتربيةالثقافةعنكثيراكتب.أمريكي

عاممنونيويورككولومبيا،جامعاتفيبالتدريسعمل

وعميداللجامعةرئيساأيضااشمتغل.أم-759أ279

وجد.أم-679أ589عاممنكولومبيافيللكليات

وفيدولئا.استحساناأم()459أمريكافيالمعلمكتابه

الحديثةالتهديداتعنتحدثأم()959الفكربيتكتابه

فيالتربويةالممارسةموضوعمعالجةإلىوعاد.العقللحياة

بارزونوينتقدام(.)689الأمريكيةالجامعةكتاب

الحديثةألمجتمعاتفيالعلمىوللتفكيرللعلمالطاغيةالمكانة

أماام(.)649العظيمةالتسليةالعلم:كتابفيوذلك

الرومانسىوالقرنبرليوزفهيكمؤرخبارزونرأئعة

الفرنسىالموسيقيالمؤلفحياةفيهاحللالتىام(059)

مثلمثله-برليوزعنوالكتاب.وأثرهوأعمالهبرليوزهكتور

يتميز-أم(149)وفاجنر،ماركسو،دارونعنكقابه

الفنية.بالمهارة

منبالقربفرنسا،،كريتىفيبارزونمارتنجاكولد

وتخرجام029عامالمتحدةالولاياتإلىانتقل.باريس

.م2791عامكولومبياجامعةفي

قادتائدأم(.061-1)546روبرتبارسولز،

عامكامبيونإدموندبصحبةلإنجلتراتنصيريةبعثة

اضطرأنلبثمالكنه،النجاحبعضحققأم.058

إنجلترا،لغزوخطةلاحقوقتفيوضعإنجلترا.منللهرب

فيالأرماداالأسبانيالحربيالأسطولإبحارإلىأدىمما

سومرستفيستووينذرفيبارسوتولد.ام588

واعتنق،ام574الأولىالمرةفيإنجلترامنهاجربإنجلترا.

الرومانية.الكاثوليكيةالعقيدة

م(.1391-851)4تشارلزالسيربارسونز،

بالتوربينتسيرسفينةأولوشيداخترعبريطانيمهندس

توربينيا.السفينةوهيأم798عامالبخاري

مصغرنموذجوهى،المروحيةالطائرةأيضاواخترع

)سلاسل(جنازيرأيضااخترعكما،الجناحوحيدةللطائرة

(.المنزلقة)غيرالخشنةالعربات

السفينة،انظر:.لندنفيبارسونزآلجرنونتشارلزولد

لتوربين.ا

أصلابمنالمنحدرينالزرادشتيينمنجماعةاليارسي

إليهاهاجروابالهند.بومبايمنطقةفىأساساأقاموأ.الفرس

الفرسبلادمنالميلادقبلوالعاشعرالسابعالقرنينخلال

مازدا،أوهوراالربيسمونهبماالزرادشتيونيعتقد)إيران(.

باستمرارالمقدسةالناروتشتعل.النيرانهياكلفيويتعبدون

زعمهم.حعسبالإلهلذلكتعظيماالهياكلفى

وكل.معابدهمزيارةالمذهبمعتنقيلغيريجوزولا

الديخيالنشاطكانوإناستثناء،دونللعبادةمخصصيوم

وفىالسنةرأسفيبالعيداحتفالأيصبححتىأقصاهيبلغ

بهمخاصاكتاباالزرأدشتيونويقبع.زرادشتميلاد

المفيدةوالنصائحالزرادشتيةبالافكاريناديأفستا،يسمى

رأيهم.في،الخيرةوالأعمال

.الجنازة،الزرادشتية:أيضاانظر

لاعبيأشهرمنواحد.(-م91)36رور،رسيب

فىمدربأوفريقكرئيسمدةعمل،الأستراليةالقدمكرة

فكتوريا.فيالقدملكرةاتحاداتعشرةزعامة

كاسلمينقربجيلدفورد،فيبارسيديلرونالدولد

قصبحازالذيملبورنفريقفىاسمهلمعفكتوريا.في

.أم164-5591بينمراتستالسبق

مأ659فيلكارلتونالمدربينرئيسبارمميأصبح

فريقبتدريبأم759فىوقام.للناديمباراة05ولعب

.للناديالاولالفوزحققنخطملبورننورث

الأسترالية.القدمكرةانظر:

-ا)394أورونسفيليبسبارسيلسوس،

مثلمعادنمنأدويةاستخدمسويسريطبيبأم(.415

الإغريقاعتقادودحض.والأنتيمونوالزئبقالكبريت

توازنعدمعنيتسببالمرضبأنوالرومانالقدامى

خاصاسبباللمرضبأنوذكر.الجسم)سوائل(أخلاط

بجرعاتالأمراضبمعالجةقامطبيبأولوكانخارجيا.

بارسيلسوسيعتبرسمومها.إزالةبعدالمعادنمنمعتدلة

الدماغأرتجاجأمراضتشخيصفىأصابطبيبأول

(.)السلوالدرنالولاديوالزهري

نقدانظرياتهمنكثيرواجهتفلقد،ذلكورغم

غيرأسسعلىالأحيانبعضفيقامتأنهاباعتبارلاذعا،

أنظر:.والباطنيةوالتنجيمبالخيمياءمرتبطة،علمية

الخيمياء.

عواملمنينشأالمرضأنإلىبارسيلسوسذهب

ذهبولكنه.الإنسانجسممنجزءعلىتسيطرخارجية

أيضا،المرضأسبابمنهيالروحيةالقوىأنإلىأيضا

عنعليهاالسيطرةعلىقادرروحانيا،طبيبابوصفهوأنه

.والأعشابالمعدنيةالموادامشعمالطريق

بالكاملواسمهممويسرافيبارمميلسوسولد

هوهنهايم.فونبومباستولرتيوفراستوس

طبيبا.كانالذيوالدهيديعلىالأولىعلومهتلقى
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،الكلابيصيبمعدمرضالكلبيار!ولمحيروس

تنتقلوقد.والحمىوالقيءالإسهالأعراضهوتشمل

ملوثاشراباأوطعاماتناولإذاالسليمالكلبإلىالعدوى

.مصابكلببغائط

يم!شولكنالبارفوفيروس،لمرضشافعلاجيوجدلا

لالسوائلالمصابالكلببحق!أعراضهمنالتخفيف

إعطاءويمكنوالقيء.الإسهالبسببيفقدهمالتعولض

.أخرىعدوىمنلوقاشهالحيويةالمضاداتالكلب

مساعةتكتعس!البارفوفيروسمنتشفىالتيوالكلاب

الإصابةلمنعلقاحاتوتوجد.طويلةلفترةأثرهايبقىقد

بتلقيحأخربافيالبيطري!تالأطباءمعظمويقوم.بالمرض

المرضر.ضدسنوياالكلاب

سياسىام(.979-)1791هىتشونغ،بارك

6391عاميبينفيماالجنوبيةلكوريارئيساكانكوري

للدولةرئيساوصارالسلطةزمامعلىواستولى.أم979و

ضدعسكريلانقلابقيادتهعقبأم،619عامفى

المدنية.الحكومة

اسهاغتاام979عاموفي

المرحصيةالخابراتوكالةرئيس

---!إثارةمنوباشعمكوريا.في

ا،إلاركزعامةحولالجدل

-إلشاءعلىساعدممنكانأنه

--ير!--خفيكثيرةجديدةصناعات

محرس-الاقتصاد!ةالتنممةوسائل

ولطور!الجموليهكوريا

باركهىتولعفيوسريعةمطردةبصورة

الحرياتتقييدفيحكومتهتشددت،أخرىناحيةومن.عهده

الموجهالنقدتحرمقوالينأصدرتفلقد.أطمواطنينالفردية

باركالرئيسإعطاءإلىأدىمماالدستورأوالجمهوريةلرئيس

المواطنينمنكثيرواودع.مطلقةتكونأنكادتسلطة

ضروريالقاسيالحكمبأنوأعلن.سياستهنقدبسببالسجن

كوريا.الظر:.الشماليةكوريامنالهجوملتجنب

شمالفيمنطقةوهي،قونسنسنفىباركولد

كوريا.بجنوبكيونجسانغ

التحقالعشرينأغرنامنالرابعالعقدبدايةفي

التحقث!االيابانىالجيمشفيوانخرطعسكريةبأكاديميات

ضابطاوأصبحأم459عامفيالكوريةالحربيةبالأكاديمية

.أم469عامالكوريالجيعقفى

جراح.(م6081-1771)هولجو،ركبا

إفريقيا.غربيالمناطقلبعضمكتشفورائدأسكتلندي

إفريقيا.غربىفيالنيجرنهرمجرىتتبعأوروبيأولوهو

امتدتبرحلاتأم597عامزملائهمنمإثنينباركقام

مصاعبمتحملاالنيجر،نهرإلىجامبيانهرحوضمن

حتى،الأسفلإلىالنهرمهبطواتبع.يقالص!إطوالجسيمة

جامبيا.إلىعادثم،الشرقيةالناحيةمنينبعبأنهنفسهأقنع

إلىوعادأم997عامباركرحلةقصةنشرت

عامالحكومةأرسلتهبيبلز.فيأ!بالممارسةأسكتلندا

النيجرنهركانإذاعماللكشفأخرىبعثةفيأم508

اصطحب،الرحلةهذهوفيلا.أوغينياخليجمنينبع

وقضتالجند،منوفرقةورساماالجراح!ت،أحدبارك

بعثتهأفرادمعظمعلىالاستوائيةالأمراضواالحمىأمراض

وبقيةباركالإفريقيونقتلتمأضيجر،اإلىأ!صولاقبل

قارلهم.فيأصحابه

حدوديةمخطقةوهىفولشيلز،فيباركولد

أدنبره.جامعةفيالطبعلوموتلقى،أسكتلندية

شاعرةم(.7691-981)3دوروثي،ركربا

بحوارهاأيضااشتهرت.قصيرةقصصوكاتبة،أمريكية

الفني.ونقدهاالطريف

عنأشعارهامعظمتعبر

تنطويلكنهاهزليةمشاعر

فيتشاؤميةنظرةعلى

كتاباتهاتزحر.الحياة

لفقدانساخرلاذعبأسلوب

حياةفيوالمثاليةالحب

ألفاظهاوتعطي.الإنسان

بارصدوروثىالحرارةمنمسحةالدقيقة

الحوار.فىوسلاسة

الرجالفيها:تقولإخبمارية،نشرةقصائدها:أشهر

.النظارةصاحبةإلىينوونمانادرا

أم(؟)269الكافيالحبلديوانفيأشعارهانشرت

والف!رائبالموتأم(بم)289الغروببندقية

صورالقصيرةقصصهافيباركرشجبتأم(.)319

إظهارهارغمالحديثالغربيالمجتمعفيالسائدةالنفاق

الأكطذيبهاككتابهاويضم.ضحاياهنحوالعطف

قصةذلكفيبماالنفاققصصمنمجموعةأم()939

أم(.!2)4ديورانتمستر

فيكاتبةام619عامالأدبيةحياتهاباركربدأت

نيويوركبمجلةمنتظمةكاتبةأضحتثم.نسائيةحريدة

.أم259عام

ونقدها،الكتبلعرضعمودكتابةفيتخصصت

باسمكتابفىنشرتهماوجمعت.كثيرة!منواتخلال
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العمودعنوأنمعيتوافقاسموهوام(،079)الوفيالقارئ

أضحتالعشرينالقرنمنالعشرينياتوفيللنقد.الخصص

.نيويوركبمدينةالمستديرةألجونجوينمائدةاجتماعفيعضوا

يعقدونكانواالمشهورينالكتابمنجماعةوهم

الأمريكية.المتحدةبالولاياتألجونجوينفندقفياجتماعاتهم

بالولايات،نيوجيرسيفىروتشيلدفيدوروثيولدت

.نيويوركفىحياتهامعظموأمضت،الأمريكيةالمتحدة

منبالرغملباركر،كزوجةباسمهاكتاباتهاتوقعكانت

.ام289عاممنذمنهطلاقها

مكتشف،م(.1831-1)786كوليتباركر،

المستعمراتوزارةأرسلته.البريطانيبالجيع!بحريومقدم

مايعرفشماليأقصىفيرافلزخليجإلىأم828عام

مستوطنةقيادةليتولىأمشراليابمفيالشماليةبالمستعمرةالان

سانخليجباركراكتشفأم831عاموفي.جديدة

نومنبععنبحثهأثناءوذلكأسترالياجنوبيفيفنسان

مناليابسةفوقبعثةقادثم،لوفتيجبلتسلقوقد.موراي

عندواختفى.الإسكندريةبحيرةحتىجيرفيسرأس

أيديعلىقتلأنهالمؤرخونويعتقد.البحيرةاكتشافه

الأصليين.السكان

زنجيةسيدة(.-ام)139ليرورايارلمحى،

نقللشركةتابعةحافلةفيمقعدهاإخلاءرفضت

لأحد،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتألاباما،فىمونتجمري

،أم559فيوقعالذيرفضهاساعد.البيضالركاب

أمريكا.فىالمدنيةالحقوقحركةإثارةعلى

واعتقلتللأزياء،خياطةتعملباركسكانت

السودعنالبيضبانفصاليقضيقانونبأحكاملإخلالها

أرادلمامقعدهاإخلاءباركص!رفضت.الحافلاتمقاعدفي

الأماميةالمقاعدكانت.صفهافيالجلوسالبيضأحد

يتركأنيتطلبالقانونوكان.فقطللبيضخصص!

خالية،الأماميةالمقاعدتكنلمإذاالوسطىالمقاعدالسود

ذلك.فيرغبوامتىعليهاالبيضيجلسلكي

بحملاتالزنو!قام

-ى7،كاملعامخلالواسعة

-بميرا-37س-؟رحافلاتبمقاطعة

7ء-ء-علىأحتجاجا،مونتجمري

3--د؟-!ش.باركسعلىالقبضإلقاء

!إ+!3الدكتورالحملاتهذهقاد

فيشص3+ىيامناد،كنجلوثرمارتن

التفرقةعلىبالقضاء

باركسلىروزا.النقلوسائلفيالعنصرية

مارتنالدكتورتهديدوازدياد،المقاطعةهذهنجاحوأدى

والمطالبةالاحتجاجمنمزيدوإلىشهرتهاتساعإلىكنجلوثر

أحيانا،باركسعلىيطلق.للزنوجالمدنيةالحقوقسائربمراعاة

المدنية.الحقوقحركةرائدة

سبنجارنميداليةعلىباركسحصلتأم،979في

المدنية.الحقوقسبيلفيلكفاحها

شركةعلىاحتجاجهابسببوظيفتهاباركسفقدت

عامفى.ام579عامدشرويتإلىورحلت،مونتجمري

الأصغر،كونيرزجونموظفيهيئةإلىانضمتأم،679

النوابمجلسوفي،الديمقراطىالحزبفيعضووهو

ألابامافيتوسكجيفىباركسولدت.الأمريكي

الأمريكية.المتحدةبالولايات

جوائز.،نوبلانظر:.تشارلزباركلا،

مطران.(م3571-5861)جورج،كليربا

ربطحاولوقدأيرلندا.فىولد،وفيلسوفإنجليكاني

بالن!رانية.عصرهفيالسائدالعلم

،الطاولاتمثل،الماديةالأشمياءأنباركليأعلن

تجاهبهانشعرالتيالأحاسيسأوالأفكارنفسهاهي

شيئاالتفاحةلاتعدالمنظورهذاومنالأشياء،تلك

وطعحها،ووزنها،وملممسها،وشكلها،لونها،سوى

ندركهالذيالنحوعلىالأخرىوخواصها

التيالأفكارأوالخصائصإنقالكمابأحا!ميسنا.

بتغيرتتغيروهىمخيلتنا،فىإلالاتوجدبهانشعر

تبدونفسهاالدافئةالمياهفمثلايتلقاها.الذيالشخص

وهكذا.الساخنةلليدباردةوتبدوالباردةلليدساخخة

إلاماهىبهانشعرالتىالخصعائصأنلباركلىبدا

وجودلهاوليسيتلقاها،الذيالعق!علىتعتمدأفكار

مستقل.

نأيعتقدونالغربفىالاخرينالفلاسفةبعضوكان

الشيءهىوالمادة،مادةمنتتكونالمحسوسةالماديةالأشمياء

المادةأنالمفترضومن،الختلفةالخصائصفيهتوجدالذي

لديناليسلأنهنظراولكن،عنهومستقلة،العقلخارجتوجد

هناكليسأنهباركليرأىفقدبالمادةمباشرإحساس

بوجودها.الاعتقادإلىمايدعونا

مجردمنتتكونالأشياءأنباركليلاعتقادونظرا

نأيرىإنهوحيث.المثاليةالفلسفةأنصارمنفهوأفكار

منه،المباشرةبتجاربنانتعلمهأنيمكننافيمامحصورالعالم

كلهاالمعرفقإن:القائلالمذهبأنصارمنأيضافهو

كيلكينىمقاطعةفيباركليولد.التجربةمنمستمدة

بأيرلندا.
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(.م9891-م091)3لينوكسلسيرا،باركلي

أملكيةابالأكاديميةأستاذاكان،بريطانيمولمميقىمؤلف

تشمل.أم689عامحتىأم469عاممنللمو!عيقى

)معزوفاتوالسيمفونياتالحجرةموسيقىأعماله

الأوركستراليللعزفأخرىومقطوعات(،كبرى

الإيقاعيللرقصمقطوعاتأيضاألفكما.والأغاني

الموسيقيينمنكثيرأعجب.وأوبرات()باليهات

لموسيقاهعشاءدعوةوالمسمىألفهالذيبالأوبريت

كليةفىدرسكماأكسفوردفىباركليولد.المرحة

يدعلىباريسفىدرس!!مابأكسفورد،مرتون

مأ279عاممنبولانجرنادياالكبيرةالفرنسيةالأمشاذة

.أم749عاميرلقبعلىو!ولأم329عامإلى

بجامعةللمومميقىفخرياألمشاذاأصبحأم769عاموفي

لإنجلترا.شايرستافوردبمقاطعةكيل

كانأم(.677-061)6وليمالسير،باركلي

لمدةمحبوباظلوقد.الشماليةأمريكافىلفرجينياحاكما

و!صانأء.642عامفيحاكماأصمحأنبعد!شوات01

الأطلسىاالمحيصأساحلمنأسقرببايعيشونفرحينياأهالي

فئعلىسلىبارساعدوقد.المستعمرةتأمميسمنذ

جبالعبرتمجموعاتأرسلبأن،الداخليةالأراضي

هجوماأحبطتعسكريةقوةبنفسهقادكما،بلوردج

الكويكرز،جماعاتاضطهدولكنه.أم464عامللهنود

.المستعمرةتركإلىمنهمالعديداضطرمماوالبيوريتانبن،

أوليفرسيطرأنبعدام652عامالالمشقالةعلىأجبر

الثانيتشارلزالملكاعتلىوعندما.الحكومةعلىكرومول

مرةلفرجينياحاكماباركليعادام،066عامالعرش

الهنودهجوملصدعسكريةقوةيرسلأنورفض،أخرى

تم.بيكونثورةنشوبإلىأدىمما،أم675عامالحمر

بالقربباركليولد.أم677عامإنجلتراإلىامشدعاؤه

.لندنمن

فىمقاطعتينفيباركليهضبةتقع.هضيةياركلي،

وهيكوينزلاند،ومقاطعةالشماليةألمقاطعةاهما:أ!شراليا

منكربنتريالخليجالجنوبيالشاطئبطولتمتدواسعةهضبة

هذهارتفاعويبيئتقريبا.إيسامونتحتىووترزدالي

الشماليةالمقاطعةبينالحدودقربم003منأكثرالهضبة

المقاطعةفيالمراعيأحسنبهاأنكماوكوينزلاند.

مركزمثلالأبقارلحوممراكزأضخموتشول.الشمالية

ال!سكندرية.

فيشديدةجويةلتقلباتبارحصليهضبةتتعرض

إبريلمنالممتدةالفترةخلالأماالأمطار.سقوطفصل

وتغطي.جافطويلشتاءالمنطقةفيسودأكتوبروحتى

التيالصفراءميتشلحشائشالجفاففصلأثناءالهضبة

غذائيةقيمةلهاليستدائمةحشاشوهي،القشتشبه

الفترةفيالصيففيالأمطارموسمويستمرتذكر.

فيالحقولوتتحول.مارسشهروحتىنوفمبرمنالممتدة

الفراغاتإنإذمماما.الأخضراللونإلىالأمطارموسم

عشبمثلالحوليةالأعشابتغطيهاالحشائشبين

جفافاالأكثرالفترةأثناءالعشبهذاويموتفليندرز،

وتحمل.الناميةالحشائشكتلب!تعاريةالأرضتاركا

الصرفنظامإلىفتنسابالصيفأمطارمتقصعهآنهيرات

هذهوتغطي.والمستنقعاتالأهوارفيالداخلي

القصيرةالحشائشوبعضزرقاء.شجيراتالمستنقعات

المناخيةالظروفوتهيئ،للماشيةجيدةمراعيتشكل

فيالماشيةحصرفيبدأ،الموسميالعملأنماطللهضبة

شهروفي.وإبريلمارسشمهريفىالأمطارموسمنهاية

إلىتجفالتىالمياهبركمناطقمنالماشيةتنقليوليو

موسمأثناءوتتوقف.جوفيةبمياهمزودةصغيرةحقول

وإقامةالبناء،مثلالرئيسيةالأعمالجميعالأمطارا

العمالمنولايبقى،الجوفيةالمياهعنالبحثأو،إلأسيجةا

قليل.عددإلاالمركزفى

م(.3981-821)3فرانسيس،باركمان

حيةرواياتألف.الأمريكيينالمؤرخينكبارأحد

مريكاتارلبنفيالحمرالهنوددورعنناطقة

فيأوريجوندربفيشهيرةبرحلةقام.الشمالية

لجمعألشمهرخلالالهنودمععالقكماأم،846

كاليفورنيادربأم،984فينشر.لكتابهمواد

درببعنوانبعدفيماهذامؤلفهواشتهر.واوريجون

.أوريجون

خمسفيهاوصفعميقةبدراسةأيضاباركمانقام

تاريخكتابهنشرقبلدراسيةموادلجمعلأوروبارحلات

فيوبريطانيافرنساكتابوآلفأم(،851)بونتياكتآمر

الجديد.العالم

الجوانبفيدراساتباركمانكتبتشمللم

الوقتفيهافاعنصرأتعتبروهيللتاريخالاقتصادية

الملموسة،الحيةبالوقائعناطقةكانتكتبهأنإلأ،الحديث

.الإمتاعمنبمزيدالانحتىتقرأجعلهامما

بالولاياتماساشوسيتسبوسطهنفيباركمانولد

درسثمهارفارد،جامعةفىتخرج.الأمري!صةالمتحدة

نفسها.بالجامعةالقانون

قاعةفياسمهيوضعأنأم159عامفيتقرر

الأمريكية.المتحدةبالولاياتالخالدين
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لندنحدودداخلإنجليزيةمدينةودا!جئهامبارعئج

منأجزاءالمدينةهذهتضم.البرلمانفىممثلونلهاالكبرى

كانتوقد.لندنشرقىشمالباركئوداجنهاممناطق

نسمة.913لأأ..سكانهاعدد.السابقفيعنهامنفصلة

المنطقةفيالمؤسساتوأكبرمهما.صناعيامركزاالمدينةوتعد

فيالأخرىالصناعاتتشملكما،للسياراتفوردشركة

الهندلممية.والآلات،والأصباغ،الكيميائيةالموادالمدينة

أسكسمقاطعةمنجزءينوداجنهامباركنجوكانت

فيمنهحاكبيراجزءافورداشترىثم.المستنقعاتتغطهما

فوقهوبنىوجففهالعشرينالقرنمنالثالثالعقدبداية

إندإيستحيمنالناسآلافانتقلماوسرعان.مصانعه

عاموفي.باركنجفيالعملأوللحياةوجاءوالندنفى

لندنمنجزءاوداجنهامباركنجأصبحتأم659

ليصبحانضمفقدباركنجمنالغربيالجزءأما،الكبرى

.نيوهاممدينةمنجزءا

،ركنيسونبا:نظرا0تثكوئور.سي،نكئسوربا

.نونقا

نقدايتضمنباركنسونقانونقا!ن.برعئسون،

هذايقوم.الحكوميةالخدمةشؤونأوالأعماللإدارةلاذعا

يملألكييتومئفيهالعملأنمؤداهمفهومعلىالقانون

يزدادالإداريينعددإنالقانونويقول.لإنجازهالمتاحالوقت

هذاويحدثلا.أمالوظيفيةمسؤولياتهمازدادتسواء

لمساعدينوظائفينشئونالموظفينلأنقصد،عنالازدياد

.جديدةأعمالأيخلقونبدورهموهؤلاء.لهم

بريطاني،مؤرخوهو،باركنسوننورثكوتالسيدقام

فنون:كتابهفيأم9ء7فيالقانونهذابتطوير

القانونهذاوطبق.أخرىإداريةودراساتباركنسون

بيد.الحكوميةوالمصالحالأجهزةفيالإداريةالأعمالعلى

لشرحاستخدامهإلىالحاضر،الوقتفييذهبونالناسأن

زيادةمنبألصرعالعاملينعددفيهيزدادوضعأيتفسيرأو

ينفذ.الذيالعمل

مثلادلتوقد.بالإحصاءاتقانونهباركنسونأيد

ازدادالبريطانيةالبحريةفيالإداريينالموظفنعددأنعلى

بينماام289-1491بينماالفترةفي78%بنسة

68%.بنسبةأسطولهابريطانياخفضت

باركنسونمرضيصيب.مرص،بارفن

أعصابفىالتحكمعلىالقدرةمنويقللالدماغ

الخمسينبينماالبالغينيصيبماوأكثر.الإنسان

بريطانىطبيبباسمالمرضالعمر.سميمنوالسبعين

وصفمنأولكانالذي،باركنسونجيمسيدعى

ارتعاش:وهي،أم817فيدقيقاوصفاالمرضأعراض

القدرةوعدم،الحركةوبطء،الأعصابوتصلب،اليدين

الجسم.توازنحفظعلى

البيئةبأنيعتقدولكن،المرضهذاسببيعرفولا

فيدورلهايكونقد،الذبابمبيدمثلبالمبيداتالملوثة

جزءفيالخلايابتلفالمرضهذاأعراضوترتبط.حدوثه

وهوالدوبامين،فقدإلىبدورهيؤديمما،الدماغمنمعين

ببقيةللاتصالالعصبيةالخلاياتستخدمهكيميائيسائل

.الدماغخلايا

فيبارتعاشغالباوتبدأتدريجيا،المرضأعراضتظهر

)الشلل(الفالجعليهأطلقالسببولهذا.اليدينإحدى

ثمالجسممنجانبفىعادةالأعراضتبدأ.الرعالق

متثاقلا،عادةالمصابويمشيالاخر.الجانبإلىتنتشر

أزرارزرأوبوضوحالكتابةعليهالعسيرمنويجد

يشبهمظهراالوجهفيالمتصلبةالأعصاب.وتعطيملابسه

المريضيصبحأنإلىيؤديقدالاضوابوهذا.القناع

.الوفاةإلىيؤديمانادراولكنه.الحركةعنعاجزامقعدا

بديلإيجادطريقعنأساساباركنسونمرضيعالج

دوبا.-لأولفودوباباسميعرفبعقارأوالمفقودللدوبامين

لمدةالدواءلهذاالمتكررالاستعماليؤديفقديكن،ومهما

الشاذةالحركاتبينها،منتكونقدمضاعفاتإلى،طويلة

وانعدامالأعصابعلىالسيوةفىالفجائيةوالتغيرات

الهلوسةوكذلكالنومفىعنيفةوكوابيسالنوم

جانبيةآثارإلىالأخرىالعقاقيرتناولويؤدي.والاضطراب

أيضا.ضارة

جديدعقارتوفرالعشرينالقرنمنالأخيرالرلغوفى

تناوليؤديولا.باركنسونلمرضالمتطورةالحالةلعلاج

أعراضتخفيفإلىدبرنيلباسمالمعروفالعقارهذا

.المرضتقدموقفإلىيبدوفيمايؤديبل،فحسبالمرض

باركنسونمرضأعراضتعزى،الحالاتبعضوفي

الأعراضمجموعةفإن،ذلكيقعوعندما.معينسببإلى

تنشأ.باركنسونمرضوليس،الباركنسونيةباسمتعرف

مركباتأومعينةعقاقيرتناولبسببالباركنسونية

.مخدرةكيميائية

دأبواصغارعلىالمرضأعراضظهرتأم،839وفي

كاليفورنيا.شمالفيمتداولفاسدهيرويناستعمالعلى

تب!+!الاأمحبوبعنعبارةالخدرذلكوكان

تتحولالتي،الكيميائيةالبرايدينمجموعةمنوهي،ب

أضحىالرأهن،الوقتوفي.الدماغخلاياتتلفمادةإلى

علاجلإيجادعلميةتجاربفىيستعملالمذكورالخدر

.باركنسونلمرض



ركيسبا07

تلسكوبيودلرااجهاز

أدقمنهوباركيسفى

فيالفلكيالر!دأحوة

رصدفيامحتحدم.العالى

المحومأدتمعاهمحموعة

أم(.)629المدىالمعيدة

ساوثنيوأ!ل!يةأنحرجمماا!مط11فيتقعمدينةياركيى

س!ظلهاعدديبلغ.محيدنيعرببأسستراليا،ويلز،

الفلكياللاسلكيالمرصدمقروهي.نسمة.10913

منظمةإشرافتحتيعملالذي،الأستراليالقومي

أ!شاعي.واالعلميللبحثالكومنوأسث

.م46تلسبهوبالراديوأحهزةعلىالمرصدويشتمل

فيكبيرتقديمتحقيقفيبالفلكالمشتغلينساعدتالتي

.الكونهذاأفلاكدراسة

ا!شخدمهأم162وفيأم.61!فيالمرصدافتتح

المدىبعيدةغريبةمجموعةأولمسارتحديدفيالفلكيون

المرصدوأسهمأعوازر(.)االنجومأشباهمجموعةتسمى

ومركبةهاليشهابمشروعفيأم869مارسفيأيضا

جيوتو.ال!وروبيةالفضاء

وتبعدفنزويلا.فيالكبرىالمدنإحدىباركيسيميتو

سكانهاعدد.كم435حوافيكاراكاسجنوبيعن

لمنطهقةتجاريمركزوباركيسيميتو.نسمة169/681

وقصبوالكاكاو،،البنينموحيث،خصبةزراعية

الحقائبالمدينةفيتصنعالتيالمنتجاتوتشملالسكر.

.الأليافمنالمصنوعةالشبكيةوالأراجيح

المستعمراتأقدموثالثة،أعابامقاطعةفيمدينةرلب

نعسمة(..41573سكانها)عددإفريقيا.جنوبفي

نفسهاالمدينةأما.أم687عاممزرعةأوأ!لهاأقيمت

أولبهاأقيمتوقد،أم072عامإلىفيرحئاريخها

.أم084عامبلدية

الهولنديالمستوطنالاسمهذاالمدينةعلىأطله!

الجرانيتصخوركتاباتهفيشبهالديجابيما،إبراهام

كتلثلاثبارلواديويضم.باللالئالمنطقةفيالمتلألئة

جرداء(صخرية)تشكيلات،ضخمةجرانيتيةعمخرية

،غوردونوصخرةبريطانياوصخرةالبارلصخرةوهي

.السلحفاةجبلاسمالجبلىهذاعلىالخويخويونويطلق

تاربجنوبفيالاهميةمنكبيراحانبابارلوتحتل

إفريقيا.

فى(الفرنسيون)البروتستانتيونالهوغونوتيونا!شقر

أوللارلفيوصدرت.أم688عامالمقاطعةهذه

.أم876عامال!فريكانيةداللغةصحيفة

.الإسقربوط:انظر.مرصبارلو،

حواليبعدعلىتقعإيطالياشمالفيمدينةبر!

نسمة.ا76،لا05سكانهاعددميلانو.غربيكماأ02

إيطاليا.:نظرا

.مق05)9الرومانيةالجمهوريةعهدفيلارماتأسست

بهاشيدت.كثيرةوفنيةأدبيةكنوراوتحوي.م(ق27

لفننموذجوهي،الميلاديعشرالحاديالقرنفيكاتدرائية



17بارنسلي

التشكيلىزينوقد.الرومانسكىاللومبارديالعمارة

العذراء.رفعباسمتعرفجصيةبلوحةقبتهاصرجيو

كوريجيو.:أنظر

المنطقةوتشتهرأم205عامفيبارماجامعةأسحست

بارما.جبنبصناعةببارماالمحيطة

الخامسالقرنفيعالقإغريقيفيلسوف؟رمئيدس

قبلالفلسفةتطويرفيمهمادوراأدىوقدالميلاد.قبل

.سقراطعهدفيتطورها

نأإلىيذهبونبارمنيدسقبل،الإغريقفلاسفةوكان

الهواء،مثلواحدةمادةيرحإلىوالطبيعةالعالمأصل

اعتقادهلتأييدالمنطقيةبالحججامشعانفقدبارمنيدسأما

غير،سرمديموجودهوإنماالعالمفيموجودهومابأن

لاولذلك.ودائريومحدود،،وثابت،للانقسامقابل

الأشعياءأنكماآخر،شيئاالموجوديكونأنيمكن

والتعددفالتغييرأحوالها.بتغييرتفسرأنيمكنلاالأخرى

.أوهاممجرد

فيإغريقيةمستعمرةوكانتإيليا،فيبارمنيدسولد

الذينالإغريقالفلاسفةأوائلمنوهو.إيطالياجنوبي

شعرا.فكرهمعنعبروا

كتب،قسمينإلىالطبيعةعلىقصيدتهوتنقسم

الأرجح.علىالخلود،منهاالأولللقسم

.سقراطقبلمافلسفةأيضا:ان!

ترتفع،باليونانفوكسمقاطعةفيجبليارئاسوس

سطحمستوىفوقم0024منلأكثرالشاهقتانقمتاه

أكثرمنالقديمةالعصورفيبارناسوسجبلوكانالبحر.

.اليونانفيقداسةالجبال

وديونيسوسوبانأبولوللآلهةالموئلبأنهووصف

الميوزات.تسمىوإلاهات

الجبل،منمنحدرعلىالشهيردلفيهيكلويقع

منهشربمنأنهالاعتقادوساد.مقدسنبعمنهوبالقرب

الشعر.بقرضملهمايصبح

دلفى.:أيضاانظر

البيانوآلةعلىعازف(.-أم49)2دائيلبارلبويم،

للبيانوكعازفاشتهرالمولد.أرجنتينيللأوركسترا،وقائد

البيانوسوناتاتعزفوقد.بيتهوفنفانلودفيجموسيقىلعزفه

الإحدىأيضاوعزف.بيتهوفنآلفهاالتيوالثلاثينالاثنتين

آلفهاالتيالموسيقيةللفرقةللبيانوكونشيرتووالشرين

موسيقىبارنبويمعزف،كماموزارتأماديوسفولفجاج

الكمانعازفيمثلالمشهورينالعازفينمنكثيرمعالحجرة

منكثيرقيادةتولىكما،ذكرمانوبنشاسبيرلمانإنزهاك

شميكاغولفرقةمديراوأصبح.العالميةالموسيقيةالفرقأشهر

.ام199عامالسيمفونية

بوينسفيبارنبويمولد

قام.الأرجنتينفيأيريس

مرموقينعازفينوكاناوالداه

فيدروسعابإعطائهللبيانو

ثمالخامسةفيوهوالبيانو

فلسطينإلىألممرتهرحلت

ضمنأم529عامالمحتلة

إلىاليهودتهجيرحملات

بارنبويمدانيلمرةللأولوظهر.فلسطين

بوينسفيللبيانوكعازف

حيفافىمو!ميقيةفرقةأولقادكماالتاسعةفىوهوأيريس

.أم7ء9عامالمحتلةبفلسطين

لندنلمدينةتابعةكبيرةتجاريةلسوقومركزمدينةرتب

تشمل(.نسمة000832سكانها)عددالكبرى

بارنت،وإيمستبارنتباسممعروفةكانتالتيالمقاطعات

أحيانابارنتتشمى.وهندن،وفنشليبارنتوفريارن

بارنتتشتهر.التلفوقلموقعهاوذلكبارنتهاي

والكهربائية.الجلديةبالصناعات

منالشرقيالشمالإلىبارنتسبحريقع.يحريارش!،

المحيطوبينبينهويفصل.روسيامنالأوروبيوالجزءالنرويج

المحيطأنظر:لاند.وفرانزجوزيفسفالباردالشماليالمتجمد

بارنتس،وليمباسمالبحرسميوقد.الشماليالقطبى

وأم)495عاممطبيناكتشفهالذيالهولنديالمواطن

صالحاممراالخليجتيارمنالاتيةالدافئةالمياهوتكونأم(.695

مورمانسكميناءوحتىالساحلبطولالعامطوالللملاحة

الشتاء.فصلفيالبحرمياهأرباعثلاثةتتجمدوقد.الروسي

والحدوق.والرنجةالقدأسماكمياههافيوتسبح

أم(.679)1873فرانسيسسدنىبارنز،

ولمقاطعةلإنجلترالعب،بريطانيكريكتلاعب

الخبراح!بعضيعتبره.العشرينالقرنمطلعفيستافوردشاير،

ما109عامنجاحهبدأ.الإطلاقعلىللكرةرامأحسن

لحبقديكنولمبأسترأليا،يطوفوهوالتجريبيةبمباراته

وبلغ،الأولىالدرجةمنللكريكتفريقمعذلكقبل

هدفا.918بهافازالتيالأهدافمجموع

محدىحكمذاتومقاطعاتصناعيةمدينةيارفسلي

!مكانهاعددبإنجلترا،الجنوبيةيوركشايرجنوبيفى

وتشمل.ديرننهرعلىالمدينةتقع.نسمة00317.2



تستمواررلزتشا،رنلبا72

الزجاجومنتجاتالملابسوإنتاجالخبزالرئيسيةصناعاتها

فتشملالمدينةخارجالرئيسيةالصناعاتأما.والالات

.الإلكترونياتوتطويرالفحماواستخراجالزراعة

م(.1981-481)6ستيوارتتشارلز،بارنل

الوطنيالحكمعلىالحصولعلىعمل،أيرلنديقائد

الوطنىالحكمانظر:.الدمشوريةبالوتلأيرلندا،الداتي

أصسياسى.انفوذهأفقدتهشائنةفضيحةأنبيدبريطانيا.في

عامالبريطانيأحمومابمجلسعضوابارنلانتخب

الحكمحزبإلىوالضم،ميثمقاطعةعننائباأم875

كلإعاقةطريقعنقوياحزبايجعلهأنحاول.الوطني

أيرلندا.لطلبالبرلمانيستجبمالمالقوميةالتشريعات

توحيدأجلومن

معبارنلاتفقأيرلندا،

مؤيدا،الثوريةالجبهات

الزراعي.الإصلاحجمعية

بضرورةتناديوكانت

يجع!-الذيال!صلاح

ملاحشاالمستأجري!الفلاحين

قاما9871وفي.للأراضي

بارنلتشارلزالويلاياتبزيارةبارنل

وجف،الأمريكيةالمتحدة

تقدمأيرلنداإلىعادولما.الجمعيةلصالحطائلةأموالأ

الإصلاحعلىلإجبارهماالأراضىملاكلمقاطعةباقتراح

المقاطعة.انظر:.المنشود

إعاقةومحاولتهتحريضهبسبببارنلعلىوقبض

لالسجنومعاقبتهبإدانتهوحكم،البرلمانىالتشريعإجراءات

الأجرةدفعلعدم،السجنداخلمنووجهأشهر.ستةلمدة

منمزيداالنداءهداوأضاف.اشراعيةالأراضيلملاك

،أم882عامالسجنمنحروجهوبعد.مركزهتجاهالمرارة

البرلمانإجبار،أخرىمرةفحاول،بالبرلمانعضواانتخب

أشرفأنه،الوقتلبعضوبدا،الوطنيالحكمتقريرعلى

.النجاحعلى

المستأجر،حمايةقانونالبرلمانأصدرأم،886وفي

كانأنهبيد،الفلاحينأوضاعتحسينعلىعملىالذي

نفسهعنالدفاع،التاليةالسنةفيبارنلعلىيتعين

ارتكبتقتلحوادثفيبالمساهمةإليهوجهتلاتهامات

جرائمأيرلنديونإرهابيونارتكبلقد.باركفينيكسفي

لدتالتيالخطاباتأنبارنلوأثبت،أم882عامالقتل

.مزورةكانتتورطهإلىتشيرأنها

البريطاني،العموممجلصانعقادوقبيل،أم988وفي

وليمالضابطوهولبارنل،السياسيينالمؤيدينأحدتقدم

ببارنللعلاقتهازوجتهتطليقفيهاطلببعريضةأوشيا،

سمعتهبارنلفقدثمومن،عليهالزنىتهمةوثبتت

أوشميا،زوجةطلاقوبعد.السياسيونفوذهالشخصية

بارنل.تزوجها

فيأفونديلفيالأراضيملاكمنثريةعائلةمنبارنل

ماجدالينكليةفيعلومهوتلقىبأيرأضدا.ويكلومقاطعة

.كمبردجلجامعة

مخرجأشموأم(.198أم081)ت.ب،؟رلم

مثلناجحةعروضاقدم.عصرهفىأمري!!مسرحى

السويدي)المغنيجينيلند،والقزمالكبيرتومإبهام

فيبارنمساعدكما(.الضخم)الفيلجامبوالمشهور(بم

فيسيركأشهرتأسيس

سماهالذيوهو،التاريخ

العالم.فيعرضأعظم

باسماليومالسيركويعرف

ودارنمونجلنجال!خوة

بيلي.وسيرك

علىبارنماعتمدوقد

واللإعلاءالملودةال!علانات

با.بتشأنمنيرفعلكيالمثير،

مرماكانوكثيرا.عروضه

بعروضه.الاهتماميثيرلكيوالخداعالمبالعةيستحدم

كونكتيكتبولايةبيثيلفيبارنمتيلورفينياسولد

عاممسرحيكمخرجالعمليةحياتهبدأ.المتحدةأ!لاياتبا

عجوزوهى-هيثجويسعرضحينماوذلكأم835

عامأواخروفى.واشنطنجورجممرضةكانتأنهاتدعي

بمدينةالأمريكيللمتحفمالكابارنمأصبحأم841

.والمسرحياتوالمحاضراتالعروضيقدموكان،نيويورك

دمروقد،نيويوركبمدينةالجذبمراكزأهمامنأصبحوقد

العامفىافتتاحهأعيدثمأم865عامحريقالممحف

مرةبناؤهيتمولمأم868عامأخرىمرةواحترق

أم09)0لويسكلارنسبارنهارت،

دائرةمعجممحررمشهور.أمريكيمعجميأم(.399

لكىصمممعجمأولوهوأم()639العالميةالمعارف

أيضابارنهارتقام.محددةمعارفدائرةمعيستخدم

(أم9)47بارنهارت-ثورندايكمعاجمسلسلةبتحرير

كتبهاالتيأم()619لفرأدعنااللأخرىأعمالهوتشمل

كبيرأثرلهكانلغوياتعالموهوللومفيلد،ليوناردمع



أولفأصبحببلومفيلدبارنهارتتأثروقد.بارنهارتعلى

جمعفيوالعلمالحديثةاللغوياتيستخدممعجمي

المعاجم.

التعليميالنفسعالمبدراساتأيضابارنهارتتأثر

،الكلماتتكرارمعدلدرسالذيثورندايكليإدوارد

تبسطوكيف،المعجمتدخلأنيجبالكلماتأيليقرر

بولايةبلاتسبرجمنبالقرببارنهارتولد.التعريفات

.المتحدةبالولاياتميسوري

لي.إدواردثورندايك:أيضاانظر

محرك)تطورالبنزينمحركانظر:.ولمجمبارليت،

.(البنزين

فيلينسترمقاطعةفيبلومسليففيينبعنهربرو

فىكما29لمسافةالنهرويجريأيرلندا.جمهورية

بنهروشصلوكارلو.وكلديرأوفالىلاويس،مقاطعات

عندمصباالنهرويكونوسور،نورنهريمنكلبارو

.ووترفورد

للحكومةومركز،صناعيةمدينة!يرئس+إن-بارو

009.17سكانهاعددبانجلترا،كمبرياجنوبيفيالمحلية

عنيحجبهالكن،الأيرلنديالساحلعلىتقع.نعسمة

صناعاتهاوتشملجسر.ويربطهماوالنيجزيرةالبحر

وبناءوالوردتىالكيميائياتوصناعةوالهندسةالإلكترونيات

منتصففيبسرعةفيرنس-إن-بارونمتوقد.السفن

الحديدخامترسباتاكتشفتأنبعدعشرالتاسعالقرن

منها.بالقرب

.(ليلمداومتررلباا)رومترلباا:نظرا0!اجررولياا

عاليغازامحدثةلعريعاتشتعلمتفجرةمادةاليارود

ماسورةداخلالغازهذاتمدديؤديأنويمكن.الضغط

وهكذا.كبيرةبدرجةالطلقةسرعةزيادةإلىالمد!

ويستخدمالذخائر.منمجموعةفيدافعاالباروديستخدم

التفجير،عملياتلأغراضالمصممةالمتفجراتفيأيضا

.المفرقعاتوفتائلالناريةالالعابوفي

تمبارودمادةوأهمأولكانتالبارود.أنواع

الأسود.البارودهيوالمدافعالبنادقفىاستخدامها

الصخريالملحمن75%منالأسودالبارودويتكون

من%أ.والفحمامن%51والبوشامميوم()نترات

ثممنفصلةبصورةالمكوناتهذهطحنويتم.الكبريت

غليظةقطعةليكونويضغطبالماءالخليطويبللمعا.تخلط

هيدرولي.مضغطبوساطةوذلك،الكعكةتسمى،صلبة
37درولباا

حبيباتإلىتنخلثمصغيرةقطغإلىالكعكةوتقبما

يضاف،الحالاتبعضوفي.وتجففالأحجاممختلفة

المسحوقبينالأسودالبارودحبيباتوتتفاوت.الجرافيت

.والكرياتالناعم

لتركيبالأساسيةالصيغةمنمتغيرةأنماطاتباعتموقد

الكبريتعديموالبارود.خاصةلأغراضالأسودالبارود

من%3و.البوتاسيوبمنتراتمن%07نسبةعلىيحتوي

البارودمنقوةأقلوهو.الكبريتعلىولايحتوي،الفحم

فىأقلتدريجيا()تلفا"كلايحدثولكنهالأسود.

الباروداستعمالوعند،الأحيانبعضوفي.المدفعماسورة

التفجير،وعملياتالناريةالألعابفيالتجاريالأسود

الأقلالصموديومنتراتمننوعالبوتامميومبنتراتيستبدل

منمضارعدةلهالأسودالباروداستعمالأنوالوا!.كلفة

أمكنوقد.الكبيرةالدخانوكمياتوالقذارةالتاكلبينها

علىبالحصولكبيرحدإلىالمشاكلهذهمنالتخلص

منالأنواعهذهفيالرئيسيوالعنصر.الدخانعديمالبارود

عديمالباروديحتويكذلكالنتروسليلوز.هوالبارود

أنواعوفي.المضافةوالموادالنتراتأملاحعلىالدخان

فيالنتروسليلوزيذابالغروانى،البارودتسمىأخرى

النتروجليسرين.

همآسياسكانيكونأنألمحتملمن.تاريخيةنبذة

التفجيريةالخواصمعرفةإلىتوصلواالذينالناسأول

غربا،المعرفةهذهانتقلتثم.والكبريتالحجريللملح

أوروباإلىالنهايةفيلتصل،بالعربألاحتكاكطريقعن

للبارودكان،الواقعوفي.الميلاديعشرالثالثالقرنفي

فىالاجتماعيالنظامفيحدثتالتىالتغييراتفيتأثيره

الميلاديين،عشروالخامسعشرالرابعالقرنينفيأوروبا

نظامباسموالمعروفقائماكانالذيالنظاملأنذلك

الحجرمنالمبنيةالقلاععلىجزئيايعتمدكانالإقطاع

القلاعتلكتكنولموالنبلاء.اللورداتضياععنللدفاع

الثقيلةالمدافعقذائفهجماتأمامالصمودعلىقادرة

.الإقطاعانظر:البارود.بوساطةالمقذوفة

عشر،التاسعالقرنفيالدخانعديمالبارودصنع

وهوالبارود،قطنمنهالأولىالأنواعأحدكانحيث

وقدعشر.التاسعالقرنمنالأربعينياتإلىيعوداختراع

خطرا.كانتصنيعهلكنبقوةينفجرالنوعهذاكان

.أم864عامفيالبارودمنافضلنوعاختراعتمكذلك

السويديالكيميائياخترعأم،887عامحوأليوفي

العديمالبارودفإن،واليوم.غروانيبارودأولنوبلألفرد

بالبارودمقارنةالذخيرةفىاستعمالأالأكثرهوالدخان

.الأسود

والمسلمين.العربعندالعلوم:أيضاانظر
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البمدقية

حيرةأررا

الشربكل

أ!باتياالفحما

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المتمحرالارودقطى

الصحريالميىالكبريت

يقيةل!غراراسااجمتدراحصا

هـ،أ232-521)5ساميمحمود،البارودي

النهضةروادمنورائدمصريشاعرأم(.9183-409

الحديث.العصرفيالشعرية

المماليكالسلاطينإلىينتميانشركسيينلأبوينوأرر

فيضابطاوالدهكان.الزمانمنقرونامصرحكمواالذين

توفىوقدالثراء،منكبيرقدرعلىوكان،المصريالجيمق

واستطاعتوالدتهفكفلته،عمرهمنالسابعةفيوهوأبوه

البيتفيالتعليموسائللهتوشرأنمالمنلديهابما

الفقهمنوشيئاأ!ريماالقرآنفعلموهالمع!مينلهفأحضرت

والشعر.والحسا!والتاريخ

رتخرخأ!ستيةابالمدرسةأخحقاأم085عامفي

أحثمانيةاأ!ةالدوحروبفيوشارك،!شواتأربعبعدفيها

العس!صيةتجاربهسجلوقد.المرموق!!القادةأحدوكان

ميدانمنينظمهاكانالتيقصائدهبعضفيوالحربية

السلكفيترقىمصر.فيأصدقائهإلىويرسلهاالمعركة

المراتب.أعلىعلىوحصلالمدنيأسعلكواالسمكري

والبحريةللحربيةووزيراوالأوقافللمعارفوزيرافكان

قبيلللوزراءرئيساأصبحثم،توفيقالخديويعهدفي

أبرزمنوكان-فيهاشاركالتيالعرابيةالثورةاندلاع

مرغيرهمع-أضورةاشش!!بعدعليهحكموقد-وجوهها

سريلانكاوححيسرنديبجزيرةإلىالمؤبدبالنفي-قادتها

عادحيثمشةعشرةسبععلىيزيدماهناكومكث.الآن

.بصرهفقدأنلعدالأطباءنصيحةعلىبناءام009سنة

مجدابنىأنبعدتوفيأم409!شةمنالأخيرالشهروفى

الوطني.مجدهعنلايقلضععريا

معطاتعنالأدبيةالباروديقيمةفصليمكنلا

مندرجةإلىالعربيةالقصيدةفيهوصلتالذيعصره

الوضئهذاهالهفقدقبل،منإليهاتصللماالانحدار

شبابهمنذأصشعراعالمفيفانطلق،العربيللشعرالمتردي

ماكانإلىالعربيالشعرإعادةهي،مهمةرسالةحاملا

شعريشاك!!شعرهفأضحى،الزاهرةعصورهفيعليه

الحاددكاؤهساعدهقدر.أ!باسياالعصرصدرفيالفحول

الشعراءبمعارضةأعدفاذأ!ىتحقيقعلىالفذةوموهبته

المعارضاتفقامت،وتراكيبهمأساليبهموتقليدالأقدمينا

الأصيلالعربيالشعربعثهيمحددةبوظيفةشعرهفي

فيمالممميرائدبذلكفكان،الشعريمصطلحهوإحياء

الاتجاهمدرسةرائدأوالإحياءحركةالحديثالنقدتاريخ

كتابهفىهيكلأحمدالدكتورسماهاكماالبيانىالمحافظ

التيقصيدتهالمشهورشعرهومن.الحديثالعربىالأدب

:يقولوفيها،شعرهعنفيهاتحدث

بعدهأحتاجلستبطبعأقول

الوغروالمنهجالمطروقمنهلإلى

منطقيبالدرفاضطجيجاشإذا

البحرفيينشأفالدرولاعجب

وقوله:

قيوداتفكأنياشعرآن

المحالدعاةبهاقيدتنا

عناالكمائمهذهفارفعوا

الشمالريحنشمودعونا

قوله:شعرهمشهوروم!

يطربالأغاريدبتحنانسواى

ويلعبيلهوبالتذاتوغيري

لبهالحمرتأسرممنأناوما

المثقباليراعسمعيهويملك

:الشهيرةبائيتهفيالكميتفيهايجاريوهو

أطربالبيضرإلىوماشوقاطربت

يلعبالشيبوذومىلعباولا

وقدعيئلر،الرسولمدخفيالمطولةالميميةالقصيدةوله

جارىوقد،الأمةسيدمدحفيالغمةكشفسماها:

وأوثها:،البردةفيالبوصيريفيها

العلمدارةيممالبرقيارائد

سلمبذيحىإلىالركابواحذ

مطوعةشعريةومختاراتحزءينفيمطوعديوانله

عباسيا.شاعراأخنلاثينمختاراتضمنهماوقدجزءي!،في

المناطقمنمنطقةباروساوادي.وادي،يارو!

وادالحقيقةفيوهوالنبيذ.لإنتاجأ!شراليافيالرئيسية

هذاويعنيباروسا،سماهلايتوليملكنبارا.نهرشمالي

الواديطوليبلغبالورد.المزروعالتلجانبالاسم

بعدعلىويقعكم21إلى3منوعرضه321حصالي

وترتفعأستراليا.حنوبيفيأديليدمنالشرتإلىكما56

!عطحفوقم007إلىتصلحتىالانحدارشديدةالتلال

الأبيضالبحرمناخهوالواديومناخ.الشرقتجاهأجحرا

ملم.004علىيزيدأمطارسقوطمعدلمع،اطتوسصأ

واديفييقطونالذينالسكانعدديبلغ.السكان

منهمكبيرعددويسكن.نسمة000.41حواليباروسا

فيالسكانبقيةويعيعقونوريوتبا.،وأنجاستونتانوندا،في

المنطقة.فىالمنتشرةالمستوطناتويزرعون،الصغيرةالمدن
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.الكرومبحقوللشصتهظراالولايةفيالرئيسيةالسياحةحد!أماكنأحديعتبرأستراليا.جموبيفيأدبليدمنلالقربيوجدباروساوادي

،والخضراوات،الحبوبمحاصيلالفلاحونوينتج

منكثيرويعمل.والصوف،واللحم،الألبانومنتجات

منالسكانمنوكثير.الاغذيةمصانع!فيالمدنسكان

إلىنزحمنأولكانواالذينالالمانالمستوطنينسلالة

راسخة،لوثريةعقيدةالواديإلىمعهمجلبواوقد.المنطقة

.المدنفىالمنتشرةلوثرمذهبتتبعالتيالكنائسوتمثلها

الناسوكانمشواتلعدةنسبيامنعزلاالواديظلوقد

الألمانيةاللغةمنمزيجوهي،باروساهولنديةيتكلمون

ألمانيمعماريبأسلوبالمدنمنكثيروتتسم.والإنجليزية

.الانحتىمتميز

فيومميليسيابروسيامنسكاناصعتقر.تاريخيةنبذة

تحتأسترالياجنوبيإلىوفدواوقد.م2481عامالوادي

ألمانيا.فيالدينيألاضطهادمنهرباكيفيلباسترقيادة

أستراليا-جنوبيشركةمدير-أنجسفايفجورجوكان

باروسعا.واديفىالأرضمنهكتارا11)034يمتلك

علىالمهاجرينفساعدجدامتدينارجلاأنجسوكان

ولانجميل.،بثانيفيالاستقرار

وأطلقوا،الصغيرةالقرىمنسلسلةالمهاجرونوأسس

وكايزرشممتولكروندورفمثل،أسماءعليها

الدوأجن،لإنتاجالفلاحةالمستوطنونوبدأ،وجنادنفراي

المنازلوشيدوا.لاممتخدامهم،والقمح،والبطاطس

وأسقفها،بالطينمغطاةجدرانهاكانتالتيوالحظائر

باروساوادييجعلواأنجهدهمقدرحاولواوقدبالق!.

.الأمبوطنهماشبيها

فيالكرومزرعإمكانيةإلىالأنظارلفتمنوأول

زرعمنوأول،منججوهانالجيولوجياعالمهوالوادي

جوهانهما،أم847عامجاكوبنهيربجوارالكروم

.هوفمانوصمويل،جرامب

مصطدحالباروكيالأسدوب.الأسلوبالباروعي،

أوروباغربيسادالذيالفنمنكثيرةأشمكالعلىيطلق

فيرومافىمرةأولالفنهذاظصوقد.اللاتينيةوأمريكا

ويتميز.الميلاديعشرالسادسالقرنمنالأخيرةالسنوات

.المثيرةبالتفاصيلويمتلئبالضخامةالباروكىالأسلوب

أسلوبإلىالباروكيالفنتطورعشرالثامنالقرنوفي

انظر:الروكوكو.بفنويسمىوخصوصيةسلاسةأكثر

الروكوكو.

الباروكأسلوبتكوينعلىعناصرثلاثةساعدتوقد

فىالفنانينثورةأولها:.الغربيةلأوروباالثقافيةالحياةفي

كانفقد.النهضةعصرفنضدعشرالسادسالقرنأواخر

أما.التماثليالتوازنعلىوأعتمدمنمقا،مقيدا،الفنهذا

الباروكيونوالنحاتون،والمعماريون،التشكيليونالمصورون

فمثلا.وإثارةدراميةأكثربطريقةالتوأزنهذاحققوافقد

إلىشوصلأنالنهضةعصرفيالمعماريالمهندسيستطيع

بينما،المستطلةالمساحاتباستخدام،والجمالالتوازن

بالمساحاتالمقوسةالمساحاتالباروكيالمهندسيستبدل

يمجدفنيأسلوبفيالحكاممنكثيررغبثانيا:.المستطلة

فرسايقصرمثلالفخمةالباروكيةفالقصور.حكمهم

الدولةرئيعرقوةعنعبرتألمانيافىزفنجروقصربفرنسا

شعورأالمضادالإصلاحسميتحركةأثارتثالثا:.وسلطخه

السادسالقرنينأواخرفىوذلكأوروبا،فيالدينيبالحماس

الميلاديين.عشروالسابععشر
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الفنعناصرالفنهذامزج.الباروكيالمعمار

،والأقوأسالأعمدةمثل،النهضةوعصر،الكلاسيكي

المقوسةالمساحاتوحلت،جديدةطرقباستخداموذلك

النحتمنكلوأدى.المنتظمةالمستطيلةالمساحاتمحل

المبانىتصميمفيأكبردوراالزيتىالتشكيليوالتصسوير

.الكبيرةبالمساحاتالإيهامعلىوساعدا

منبهايحيطوماالمبانىبينبالعلاقةالاهتماموأدى

المناظروتصميمالمدنتخططعلىأكثرتركيزإلىبيئة

الطبيعية.

الحدائقت!صينالباروحيالتصميمسماتأهماومن

لملكالريفيالقصروهوفرسايقصرحدائقمتلالواسعة

فظهرالتصميمهذافيالطبيعةفىالتحكمتموقدفرنسا.

،ونافورات،صغيرةشلالاتهيئةعلىمتناسقشكلفي

أضمساافيأجاروكيةاالمبانيوكانتوأشجار.ومصاطب

.ومعقدةمزحرفةخاصبوجهاللاتينيةوأمري!!اوأسبانيا

كلاسيكيةأكثرفرنسافيالباروكيالمعمارفنوكان

الأس!وبتبنواالذينالمعماريينأعظمومنوتنطما.

برنينيلورنزوجانأجانالإيطهاالفنانانالباروكي

.العمارة:نظرا.بورومينينشسكووفرا

الفنهذايعرض.الباروكيالتشكيليالتصوير

تكونماغالباوتكويناتضخمةمقاييسذاتأشكالأ

حديثةاتجاهاتالفنانونطوروقدقيود.أيبدونمرسومة

كارافاجيوداأنجلو!اي!ص!مارس.تقليديةلموضوعات

معتتمشىدنيويةواقعيةشسخوصايصوروهوثورياأسلوبا

اسذوقاكراشعيأنيباليأصس!.والظلللضوءمثيرتباين

فيالضخمةبالأش!صالالأسقفلتزلينالباروكىالإيطالي

ليتربولوكان.بالاتساعخادعاانطباعاتعطيمناظر

منكبيراعدداصورقد،الباروكفنانيأشهروهوروبنز،

أسطوريةموضوعاتصوركماالتشكيليةاللوحات

حركةذاتضخمةلأشكالزخرفيةوتكوينات

فىالوقتذلكفييرسمارمبرانتوكانبمديناميكية

ورولنز.بكارافاجيومتأثرةالغالبفىكانتأعمالاهولندا

بحريةووضئألوانهالضوءتأثيراتالمشخدمرمبرأنتل!ش

كانفقدأسبانيافىأما.والنفسيةالعاطفيةالحالةليبرر

انظر:.الوقتذلكفىالفنانينأشهرهوفيلازكيزدييغو

التشكيلى.التصوير

للحركةشديدبميليتميزكان.الباروكيالنحت

استخدامجانبإنىوالفراغالكتلةبينالدقيقللمزجنتيجة

جانهوالعصرهدانحاتيوأكبر.الجصمثلحديدةمواد

فصممالرخامفيأولأعملوقدإيطاليا.منبرنينيلورنزو

النصفيةالتماثيلصنعكماالمعابدمنواجزاءالنافورات

بأنكلهااعمالهاتصفتبترانج،واقفةتماثيلونحت

متوهجا.مسرحياإحساساوتعطيواقعيةكانتملامحها

فن.،النحتانظر:

المعقدةبالتفاصيلتمتلئ.الباروكيها!لوسيقى

.الأخرىالباروكيةالفنونمثلذلكدىمثلهاوالتناقضات

فيبالحياةوثيقاارتباطاالباروكيةالموسيقىارتبطتوقد

الدينيةالباروكيةالمولمسيقىوأصبحت.والبلاطالكنيسة

بمناظرها-الأوبراتطورتكما.وواقعيةدراميةأكتر

ومن.الباروكيالعصرأثناءمرةالأول-المعقدةالمسرحية

كلوديوالباروكيالعصرفيالموسيقىمؤلفىأكبر

وجوهانإيطاليامنسكارلاتىوألساندرومونتفيردي

انظر:ألمانيا.منهاندل.فوجورجباخسبستيان

الكلاسيكية.الموسيقى

مراكزتستخدم.الجويالضغطأغياسجهازاليارومتر

الهوأء.ضغطفيالتغيراتلمعرفةمترالبارالحويةرصادالأ

ويمكنسيتغير.الطقمم!أنالشغيراتهذهتعنيماوكثيرا

حيثالختلفةالارتفاعاتلقياسأيضاالبارومتراستخدام

.الارتفاعزادكلماالجويالضغطيقل

البارومترتوريشليإيفانجليستاالإيطهاليالعالماخترع

أنبوبمنيتكونتوريشليجهازوكان.أم436عام

كوبفى،بالزئبقمملوءوهومقلولاوضعهطويلزجاجي

وأصبحت،الأنبوبفيالزئبقعمودفانخفضالزئبقمن

فيالذيسطئالزئبقفوقسم76ارتفاععلىقمته

الهواءلضغطنتيجةالأنبوبفيثابتاالزئبقظ!!رال!ص!.

نأتوريشليأثبتوبذلك.أعوبافيالسائلسطحعلى

طولهالزئبقمنعمودوزنتقريبايعادلالجويالضغط

سم.76

بالمليمترالجويالضغطالحديثةالبارومتراتوتقيس

والبارمليبار.ألفإلىتنقسمالبارقسمىبوحدةأوالزئبقي

معظمالعلماءويسجل،المتريالنظامفيضغطوحدة

عندالجويالضغطفمتوسطبا!لليبار.الضغطقياسات

يساويوهومليبار،130.1الأرضسطحمستوى

زئبقي.م!م076

الارتفاعاتعندالمأخوذةالضغطقياساتولمقارنة

إلىالقياساتهذهالعلماءيحولالختلفةالحرارةودرحات

البحر.سطحعندالمئويالصفرتساويالتيالقيمة

منرئيسياننوعانيوجد.البارومتراتأنواع

وا!لعدني.الزئبقى:البارومترات

بهيعملالذينفسهبالمبدأيعمل.الزئبقيالبارومتر

أنبوبمنالزئبقيالبارومترويتكون.توريشليبارومتر

وتسبب،القاععندمستودعلهالزئبقمنزجاجي

فيالزئبقأنخفاضأوارتفاعالهوأءضغطفىالتغيرات



الجهازفيالمستخدملفسهالمبدأعلىيعملاليمرر()إلىزئبقيبارومتر

.أم436عامتوريشليإيفانجليستاالإيطاليالفيزياءعالمأبتدعهالذي

فىمقلوبزئبقىزجاجىأنبو!منالحهازانيتكوناليسار()إلى

الجويالضغطلهايتعرضالتيالتغيراتعنيشمأ.الزئبقمنمستودع

الزئبقيالحارومترفيويوجد.الأنبوبفيالزئبقانخفاضأوارتفاع

الضغط.لبيانمقياسالأنبوببجوار

الضغطيبينالأنبوببجوارمقياسوهناك.الأنبوب

الأقدمالأنواعبعضوتبين.الزئبقيالمليمترأوبالمليبار

دقيقةقراءةعلىنحصلولكي.الزئبقيةبالبوصةالضغط

مستوىفىالصفرنقطةتكونحيثالمقياستعديليتعين

التعديلوهذا.المستودعفيالموجودنفسهالزئبقسطح

فيالزئبقينخفضحينمايرتفعالسطحهذالأنضروري

.الأنبوبفيالزئبقيرتفععندماوينخفض،الأنبوب

لكنهالزئبقيالبارومترمندقةأقل.المعدنيالبارومتر

ويقيصالهواء.ضغطتغيراتقياسفيحساسيةأكثر

معدنيةغرفةعلىالهواءضغطتأثيرالمعدنىالبارومتر

ضغطفيالتغيراتوتجعلالهواء.منجزءمنهاسحب

علىإبرةتحركإلىمؤديةتنكم!شأوتتمددالغرفةالهواء

وهذه.بوصاتأومليمتراتأومليباراتإلىمقسمقرص

نطاقعلىتستخدمحملهايمكنالتيالخفيفةالبارومترات

.والطائراتواسمفنوالمدارسوالمكاتبالمنازلفيواسع

يسمىالمعدنيةالبارومتراتمننوعاالعلماءويستخدم

.الجويالضغطفيالتغيراتلتسجيلالباروجراف

علىالهواءضغطيسجلقلمعلىالباروجرافويشتمل

بياني.رسموبهاببطءتدورأسطوانةعلىمركبةورقة

التنبؤعمليةفيالرئيسيةالبارومتروظيفة.استخداماته

!سمستوىعندالجويالضغطتمسجيلهىبالجو

الضغطفىتغيرفأي.تغيراتمنعليهومايطرأالبحر،
77نرولباا

تغيراتمعتنكمشأوتتمددمفرغةغرفةعلىيحتويمعدنيبارومتر

عنويشج.أعلاهالغرفةتمدديسببالضغطدانخفاض،الحويالضعط

فييدوربمحورمتصلةسلسلةالروافعمنتتابعيجذبأنالتمدد

علىاليسارإلىالمتصلةالإبرةفتتحرك،الساعةلعقربالمعاكسالاتجاه

الممخفض.الجويالضغطمبينةالقرص

الملبدالجوويظهرالطقعر.فيتغيرعلىعادةيدلالجوي

الصافيوالجو،المنخفضالضغطمناطقفيعمومابالغيوم

الكبيرةالأخرىالفائدةأما.المرتفعالضغطمناطقفي

فييقلالجويفالفمغط.الارتفاعقياسفهيللبارومترات

أخف،يكونهناكالهوأءلأنارتفاعا،الأكثرالأماكن

يخخفضالمثالسبيلوعلى.ضغطهينخفضوبذلك،وأقل

مستوىعندمليبار31021منالهواءضغطمتوسط

وإلىم.0003ارتفاععندمليبار007إلىس!إلبحر

ويستخدم.م00129ارتفاععلىمليبار003نحو

الارتفاعمقياسيسمىالبارومتراتمننوعاالطيارون

الارتفاعالمقياسويبين.ارتفاعهملبيانوذلكالف!غطي

الجبالومتسلقوالجوالةيستخدموقد.الضغطيبينمماأكثر

.الارتفاعاتلقياسالبارومترات

الضغطتساويخطبمالارتفاعمقياسأيضا:انظر

الطقس.،إيفانجليستا،توريشلى،الجوي

طبقةفيرتبةأدنىوهوالنبلاء.ألقابمنلقباليارون

أثناءمرةلأولاللقبهذاإنجلتراعرفتوقدالإنجليز.النبلاء

هذهالملكمنحوقدأم(،0)66.النورمنديالاحتلال

العسكرية.الخدمةلقاءالأرضأعطاهمالذينلأولئكالرتبة

أعظمباروناتإلىالباروناتتقسيمتمذلكوبعد

وقد.أراضمنيمتلكونلماطبقاوذلكأصغروبارونات

!

!لأ

ةرالدورأداعمود

المدرحالقرص".سلسلة

حرلأصسص

-ب

التمردغفجوةعتلةعتلة



الأحمرالبارون78

شديدمضيقبارونممر

نهرمنتكودالانحدار

شمالي!يلارون

لأستراليا.كوينرلاسد

بناء،الأإلىالاباءمنالأوائلالباروناتأراضيورثت

قوةوازدادت.الإقطهاعيةالأرستقراطيةتكونتوهكذا

وأإيرلاالأعفماااصباروناوأصبر!.السنينمرعلىالبارونات

زوجةوتسمى.لهتابعاالأصغرالبارونظلبينمادوقا

التيالسيدةعلىاللقبنفعه!يطلقكمابارونةالبارون

)سيد(لوردبلقبالبارونويخاطب.البارونأراضيتملك

)مميدة(.ليديوالبارونة

يؤديلمنبارونةأوبارونلقبالملكةأوالملكويمنح

لاولكن.الأدبأوأغن،افيللامتيازأو،متميزةخدمة

البارونةأووللبارون.الحالاتهذهمثلفياللقبيورث

عضويةفيالحقزوجهامناللقبعلىتحصللمالتي

البريطاني.البرلمانفيالأعلىالمجلسوهو،اللورداتمجلس

عامشفي،والفارسأجاروناب!تبارونيتلقبويقع

-المالإلىلحاحتهنظرا-الأولاجيمسالملكقررام161

.الناسمنعددإلىيبيعهوأنبارونيتلقبيبتدعأن

العددهذاأنلدرجةمالحمةالمالإليالملكحاجةوكانت

هذاالانالم!!أوويمئالملك.للزيادةقابلاكانالناسمن

لكنهوراثيلقبوهو.تكريمهيرادشخصلأياللقب

اللورداتبمجلسمقعدفيالحقلصاحبهلايخول

سير.بلقبالبارونيتويخاطب

الماهر.الطيارالظر:الأحمر.البارون

بفعلتكونمنخفضمنحدربارونممر.ممر،بارون

بأستراليا،الشماليةكوينزلاندفيينسابأسذياالبارودنهر

كورندابينالممرويقعالبحر.وحتىآثرتونهضبةمن

بعضفيجانبيهعلى،ويحدهتمامامعتماوهووكيرنز.

شلالاتوتقعالأمطار.نتيجةالكثيفةالغابات،الأماكن

الشمالإلىكمأ8والنهرمنبعمنكم16بعدعلىلارون

علىم235ارتفاعمنالمياهوتسقطكيرنز.منالغربي

.الصغيرةالشلالاتمنعددهيئة

الأدرياتيكيالساحلعلىيقعمزدحمميناءريب

أنظر:.نسمة781037.باريس!طنعدديبلغلإيطاليا.

الأقاليمأحد)أبوليا(بجلياإقليمعاصمةباري.إيطاليا

والصناعة.بالتجارةباريوتشتهرإيطاليا،فيالسيالمحية

دمرتوقدالميلاد.قبلالخامسالقرنإلىأهميتهاترجع

سنوياالزائرينألافويزور.مراتثلاثبناؤهاوأعيد

.ام708عامأسعستالتينيكولاسالقديسكنيسة

دفنوقدالمدينةلهذهالراعيالقدي!م!هونيكولاسوسانت

فيها.



97وليمالسير،باري

أصبح،فرنسيأم(.095-0151)أمبروا،باري

منتظم،غيرتعليمهكان.الطبعالمفىالجراحينأشهرمن

كارستهلدىالحروبخضمفيالطبعلىتمرسلكنه

الفرنسي.الجيشصفوففيالجراحيةالعمليات

الرصاصبطلقاتالإصابةأمراضباريعالج

بالزيت،جراحيةعملياتإجراءتطلبتالتىوالجروح

ذإوقتئذ،العملعليهاجرىالتىالطريقةوهي،المغلي

كما.الجروحالتئامفيللجسمالطيعيةالمناعةعلىاعتمد

للأعضاءالدمويةالأوعيةربطأصولفيأيضاجدد

.اصمنالمقطوعة

الملكحاشيةفيجراحاباريمماعينامهء2عاموفي

عهودفىالملكيللقصرالرسميالجراحوظل،الثانيهنري

فرنسا.عرشعلىتعاقبواثلاثةملوك

بور!-فيحلاقايعملكانأبمنباريولد

بفرنسا.،لافالمنبالقربهيرست

الجراحةأعماليعتبرونالأطباءكانالعهد،ذلكفى

أجرىلذلك،الطيببكرامةاللائقاشوىدون

العملياتمعظمالجراحةبأعمالالمتمرسونالحلاقون

هذهمستوىرفعفىباريأعمالوساهمت.الجراحية

المهنة.

الطب.أيضا:انظر

نحاتأم(.875-ام)697لويأنطوان،باري

تتمثل.للحيواناتالبرونزيةبتماثيلهاشتهر،ورسامفرنسي

،والحيوانللإنسانتشريحيةأشكالفيالرئيسيةأعماله

البرونزمنالمصنوعةتماثيلهلقيتوقدتماما.الطبيعةتحاكي

فنانيإعجاب،تتصارعوهيالمفترسةوالنمورللأسود

.عصرهفيالغربيةالرومانسيةالحركة

فيطويلاوقتايقضيكان.باريسفيباريولد

يوجينالرومانسيالرسامصديقهيمباريسحيوأنحديقة

خطوطاورسمالمفترسةالحيواناتباريلاحظلاكروا.ده

باريرسم.لوحاتهموضوعاتأصبحتحتىلهاسريعة

قريةحولالريففيالوأقعيةالطبيعيةالمناظرمنكثيراأيضا

،بارينحتمنأمثلةعلىللتعرففرنسا.فيفونتينبلو

وحش.المينطور،:انظر

-أمماثيو)086جيمسالسير،باري

منأكثرألفأسكتلنديوروائىمسرحيكاتبأم(379

وهيأم(09)4بانبيترمسرحياتهأشهر.مسرحية35

يكبر.أنيرفضسحريلولدخياليةصورة

بيترمنوأقعيةأكثرفهيالأخرىباريمسرحياتأما

للمجتمعالنقديةالنظرةبينمنهاالعديدويمزج.بان

فىبارييصور.الصريحةالعاطفيةالنزعةوبينالإنجليزي

الذينالإنجليزمنمجموعةأم(09)2المده!شكريشتون

جزيرةعلىسفينتهمتحطمتوقد،الراقيةللطبقةينتمون

خدمهمرئيسشبتأنإلى،الأمليفقدونوكيف،منعزلة

الإنجليزموقفمنالسخرية،المسرحيةوتثير.قائدهمأنه

الاجتماعية.الطبقيةمن

تساعدم(91)80امرأةكلتعرفهمامسرحيةوفي

النجاحعلىزوجهاالسياسةرجاللأحدرقيقةزوجة

الجودةشارع:الأخرىباريمسرحياتوتشولسرا.

نظرةأم(بم09)5الناربجوارتجلسأليسأم(؟09)1

لسندريلاقبلةأم(،019)جيهاعشرباثنى

روزماريام(،)179بروتسعزيزيأم(،!269

نساجين.أبوينمنبأسكتلنداكريميورفيبا(ريو9لدا

إلىأسكتلنداغادرالجامعيةدراستةأكملأنوبعد

فىثم،نوتنجهامفيأولآعمل.بالصحافةليعملإنجلترا

التاسعالقرنثمانينياتفىرواياتهكتابةوبدأ.لندن

الصغيرالوزيرهولهكبيرنجاحأولوكانعشر.

قصةتحكيرومانسيةعاطفيةروايةوهيام(،198)

أيضاباريوكتب.تتزوجهمتمردةوفتاةخجولواعظ

يذشابعنروايةوهيأم(،)698الحساستومي

جاجمح.خيال

ولما.ام198عاممسرحياتهأولىاخرجتوقد

لهجاءتمسرحيةإلىام798عامالصغيرالوزيرحولت

نفسهليكرسالصحافةباريتركحينئذ.والشهرةبالثروة

عامبارونلقبباريالخامس!رجالملكمنح.*دب

.ام139

فيضابطام(.585-0971)وليمالسير،باري

الشمالى،القطبفيلمنطقةومكتشف،البريطانيةالبحرية

عامثمأم821و9181عامحكوميةبعثاتقادعندما

الشمالي.القطبغربيممرعنبحثاأم482

رحلاته.إحدىخلالملفيلجزيرةبارياكتشف

تسمىسفينةظهرعلىباريأبحر.جزيرة،ملفيلانظر:

القطبإلىوصولأستسبرجنعبرأم827عامهكلا

خلئترورنبرج،فيالمركبورفاقهباريترك.الشمالي

أفرادمنوعشرونثمانيةوركب.الشمالصوبمتجهين

كافيةالغذائيةالموادمنكمياتحاملين،مركبينبعثته

علىيقعمكانإلىالبعثةوصلتيوما.ممبعينلمدةلرحلة

وهوكم،008بمسافةالشماليالقطبعنيبعدخط

وظلالعهد،ذلكفىقبل،منمكتشفوصلهماأقصى

.أم876عامحتىقياسيارقفا



فيليب،ريبا8"

قاد،باريإدواردوليمالسير

عنللبحتبحريةحملات

حاول.الغردىالشماليالممر

القطبإلىالوصولأيصا

بمسافةمطواقتربالشمالى

.أم827عامكم008

ممرعنللكشفرحلةكتابهفيرحلاتهباريمماوصف

بعنوانآخروكتابأم(،182)الغربيالشمالفي

وليمولد.الشمالىللقطبوصولابالمراكبمحاولة

بإنجلترا.باثفيباري

مسرحىحصاتب1ء(.949-أم)698فيليب،باري

أسبديهةابسرعةيتسمالذيالحوارباستخدامهاشتهرأمريكي

الأخلاقعنكتمهاالتيملهاتهفيالاجتماعىوالنقد

فيلادلفياقصةأم(؟)289عطلةمثل:واسلوك

عنشعبيةهزليةمسرحياتأيضاباريكتبام(.)939

أم(بم)279باريسإلىمتجهمثل:الزوجيةالمشكلات

بضعباريكتبكماأم(.)329الحيوانمملكة

يونيفرسمثل:كبيرتأثيرذاتمحيرةفلسفيةمسرحيات

الروحيةالقيماعنخياليةمسرحيةوهيأم(039)هوتيل

يحضرهنا:ومسرحيةوالشر.الخيربينالصراعتعالجكما

فهي:الأخرىمسرحياتهأماأم(،)389المهرجون

أم(؟)259الحديقةفيأم(بم)249سناالأصغر

أم(.)429حببدونأم(بم)269البيفاءالأجنحة

المتحدةلالولايات،بنيويوركروشسشر،فيباريولد

فيطالبااضعتركحيثييل،جامعةفيدرس.الأمريكية

بيرسجورجنظمهاالتى47رقمالحرةالدراسيةالحلقة

ا!سرح.أعتاببيكر

باريت.إليزابيث،براونينجانظر:إليزابيد.،باريت

الميني)الظامالبلورةبمالباريومانظر:صخر.،الباريت

(.القائم

مفكر.(م3291-8481)ويلىفيلفر،ريتوبا

عنبنظرياتهأساساعرف،إيطاليواقتصادياجتماعي

فييعتمدونالأفرادأنيعتقدبارشوح!ان.أ!سياسىاأسسلوكا

الانفعالعلىالتصرفاتمنوعيرهاأسياسيةاقراراتهمإصدار

العقل.مقتضىعلىاعتمادهممنأكثروالميولوالغرائز

صغيرةفئةبوساطةحكمتالمجتمعاتكلأنإلىوذه!

وقعتباريتو،لمذهبووفقا.الصفوةعليهاأطلقالحكاممن

بهميستبدلوكانباستمرار،الحاكمةالصفوةضدانقلابات

،الجديدةالصفوةلتصئبدورها،الشعبمنأدنىطبقات

الصفويين.دورةالعمليةهذهعلىواط!ق

أنهمؤدأها:اقتصاديةنظريةإقرارإلىباريتوذهب

المستهلكتشبعدرجةبينللتناسبمقياسوجودلايمكن

أولوياتوضعللمستهلكينذلكمعيم!صوأنه.واللإنتاج

مبالينغيركانواإذأإلا،الافضليةحسبللمنتجات

.تشترىسلعةباختبار

للاستعانةجديدةطرقتطويرإلىالفكرةهذهوأدت

الاقتصادية.المشكلاتلحلالحسابيةوالنظمبالأرقام

مدنيامهندساوعملوتدربباريمم!.فيباريتوولد

عدةأصدروالاقتصاد.الاجتماععلوملدراسةالتفربخقبل

ام(،09)6السياسيالاقثصادفيموجزاهمها:مؤلفات

ام(.19)6والمجتمعالعقل
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الشينمئاتمندالقائمةالجميلةالمبالىمنكبيراعددايضمباريسقلب

.الجزيرةفيالأخرىالمبانيمستوىفوقنوتردامكاتدرائيةترتفعلينما

منواحدةوهيمدنهاوكبرىفرنساعاصمةرلسب

والمتنزهاتالحدائقتتخللهاإذجمالآ،العالممدنأكثر

مجراهيشقوهوالسيننهرويتعرج.التاريخيةوالميادين

شوارعهاجوانبالكستناءأشمجارتحددبينما،المدينةوسط

قصورعلىبريقاالأضوأءفتضفيالليلفيأما.المشهورة

وأهميتهابارل!رجمالأدىوقد.المشهورةوآثارهاباريعر

تسميتهاإلىالفكروإنجازاتللمعارفمركزابوصفها

خلالعليهاإطلاقهبدأالذيالاسموهوالنور،بمدينة

الأخيرةالسنواتإلىعشرالعسابعالقرنمنذالتنويرعصر

.الغرببلادفيالميلاديينعشرالثامنالقرنمن

ويعتبر،سائحمليونيمنأكثرعامكلفيباريسيزور

هذاأنوالواقع.للسياحوجذباشعبيةالاثارأكثرإيفلبرج

لباريس.رمزاالعالمجمئأنحاءفييعدالضخمالبناء

أكبرمنواحدوهواللوفرنحوأيضاالسياحوينجذب

العانم.فىالفنيةالمتاحف

اليمين()إلىالمدينةجزيرةوتعنى،سيتيلادو!!لحولالسيننهريلتف!.

جامعاتأكبرمنواحدةفتعد،باريسجامعةأما

باريسمنطقةوتعتبر.عام008منأكثرفعمرها،العالم

العاملةالقوىردغيعيمشحيثكبيراصناعيامركزاأيضا

الموجودةالمصانعوتنتج.المزدحمةالمنطقةتللثفىلفرنسا

المنتجاتمنمتنوعةمجموعةمنهاوبالقربباريسداخل

المدينةوتثمتهر.الفرنسيةالسياراتمعظمبينهامن

وأحدثوالعطورالغاليةكالحليالرفاهيةبمنتجات

مصممىمشاهيرويقدم.النسائيةوالملابسالموديلات

أخرىدولتقومالتي،الباريسيةالموضاتالنسائيةالأزياء

وتقليدها.بنقلهاكثيرة

والمدينة.الأثريةالمناطقبعضأيضاالسياحويزور

والنواديوالمسارحالشارعومقاهيبمطاعمهامشهورة

الليلية.

كمركزطويلزمنمنذباريسمكانةتأكدتلقد

الرسمفيمهمةمذاهبتطورفهي،والمعرفةللفنون



باربس82

مقاهىفيبالتوق!الاسويستمتع،العامالمتحزه،مارسدوشاروسطم003إيعللرحيرتمع.الشوارعومقاهيإيملبرحتضمباريسمعالم

حولهم.منالحياةبممتحاهدالاممت!تاعإلىبالإصاورويتر!اكلوايئالشوارع

فنانيثلثيمنمايقربويعيشالسن!ت،مئاتمنذوالأدب

لارلس.فيوكتابهافرنسا

شفى،سة0002مرأكثرإلىباريستاريخيرجع

قبيلةالممطقةفىأغديمةاروماحنودوجد..مق52عام

فيمستعمرةالرومانأقاموقد،الأسماكصيدعلىتعيحق

اتسعتالوسطىبالعصورأوروبافييسمىوفيما.المنطقة

في.والحكمللثقافةرئيسيامركزاوأصبحتبسرعةباريس

بينمنفرنساأصبحتالفرنسيةالثورةأتحاءأم297عام

وأثناء.الجمهوريةوأقامتملكهاعزلتالتيالدولأولى

موجزةحقائق

0609؟257الكرىباريسسسمة،7512لم002:السكانعدد

471،21الكرىداريس-2كم501:اللساحة

البحر.سطح!وقم76:الارتفاع

المعدل.م025يوليوولميم2يمايرلمى:الحرارةدرجةمعدل:اللناخ

لاريسلمديةالحتمهريا!قسالمعرفةس!.56للتساقطأحسويا

فرنسا.الظر؟

لستالسلطةتوليهو!ترةالعمدة-التنفيذيالمسؤول:الحكومة

أعضاء901منالمكولىالمدينة!حلصر.التشريعيةالهيئة.سموات

.سواتلمست

..مق52عامأنثئت

سائقوساهمأم(191189)4الأولىالعالميةالحرب

الأولىمارنمعركةكمسبفيأجاريسيةاالأجرةاسيارات

الجبهة.إلىبسرعةالمحاربةأغواتابنقلىقيامياتاصرعر

فقدأم(-459أ)939الثاليةأحالميةاالحربأثناءأما

باريس.الألمانيةالقواتاحتلت

يوليوسالرومانيالقائدقال،مفستعامألفىمنذ

إلىويميلونمبدعونماهرونإنهمباريسأهلعنقيصر

عنصادقاالوصفومازالبمبينهمفيماالشجار

الإبداعيةبفنونهممشهورونفهم،اليومحتىالباريسيين

إلىالقويةالسياسيةمشاعرهمبهموتؤدي،وحرفهم

صحةباريسأهلبينالتشابهنواحيوتؤكدالمرير.الشجار

باريسأهلظلالأشياءتغيرتكلمالملم:يقولفرنسىمثل

?.حالهمعلى

بناءيتمإذ،جذريةبمغييراتباريسمدينةتمراليوم

إلىجنباالأعمالومكاتبسكانالممحديثةمجمعات

يتمالوقتنفص!وفي.والترفيهيةالثقافيةالمنشآتمعجنب

علىتحافظباريسإن.الرائعةأغديمةاوآثارهامبانيهاترميم

ماضيها.كنوزتحفظبينماشبابها

المدينة

منالشرقيالجنوبإلىأكم07بعدعلىباريستقع

خصبمنخفضسهلقلبفيتقعوهي،الشمالبحر

---
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ويصل.باريسحوضباسميعرف،بالسكانمكتظالتربة

تعتبروبهذا،نسمة060.9)257إلىباريسسكانعدد

عددمتوسطيصلإذازدحاماالعالممدنأكثرمنواحدة

نهرإن.نسمة02و726إلىالمردغمترالكيلوفيالسكان

الشرقمنتقريباكم13لمسافةباريص!عبرينحنيالسين

بالضفةالنهرش!الىالواقعالجزءذلكويعرفالغربإلى

والمصانعبالأعمالتعجالتيالمكاتبتوجدحيث،اليمنى

جنوبيوتقعاليسرىالضفةأما.الفاخرةوالمحلاتالصغيرة

تموقد.والطلابالفنانينلحياةمشهورمركزف!النهر

السنين.مئاتعبرتطورتخرائطحسبباريستشييد

جزيرة-وتعنيسيتيلادوإيلالسينجزرإحدىوتعتبر

المدينةفوقهاأقيمتالتيالجزيرةوهي،باريسقلب-المدينة

باريساتسعتماوسرعان،عام000.2منأكثرمنذ

حائطبناءتمتقريباأم002عاموفيالنهر.جانبىعلى

واستمرتالنمو،فيباريساستمرت.المدينةحولقوي

ألاخذةالدوائرمنسلسلةفيجديدةحوائطبناءعمليات

موا!في،اليومالرئيسيةالشوارعوتمتد.الاتساعفي

القديمة.الجدران

توصف.العامةوالمتنزهاتوالميادينالحدائق

وصفوهوبالورود،شعرهاتزينامرأةمثلبأنهاباريس

الجميلةالحدائقمنالكبيرالعددذلكإلىيرجع

علىالتويلريحدائقتعتبر.المدينةفىتنتشرالتيوالمتنزهات

أحواضتصفوفيها،الرسميةفرنساحدائقاليمنىالضفة

يقطعطويلممرجانبيعلىوالتماثيلالمنسقةالزهور

يمكناليسرىالضفةعلىلوكسمبرجحدائقوفى.التويلري

فوقالناسبهاينطلقالتيالشراعيةالقواربمشاهدة

بنشعروضتقدمالمتنزههذاوفي.الرئيسيةالبحيرة

انظر:كثيرا.الصغاريحبهاعروضوهيللعرائسوجوري

شوارعأشهرفيعد(الإليزيه)حقولالشانزليزيهأما.تويلري

وفيالكستناء.وأشجارالجميلةالحدائقتحفهاالتيباريس

بهاساحةوهيالدائريةالساحةأوبواتمإلرونالشارعهذا

كباقةلتبدووتزيينها،تنسيقهاتمزهوروأحواضنافورات

النصرقوسللشانزليزيهالغربيالطرفوفي،كبيرةورود

عامبنائهفيالأولنابليونالإمبرأطوربداالذيالأثروهو

.ام836عامبناؤهاكتملوقدلجنودهتذكارام6018

سابقا(النجمة)ميدانديجولشارلميدانفيالقوسويقع

هذاومن.باريسفىعاماميدانا013بينمنواحدوهو

انظر:أتجاها.عشراثنيفيالفسيحةالشوارعتمتدالميدان

النصر.قوس

السلامميدانيقعللشانزليزيهالشرقيالطرفوعند

.الميلاديعشرالثامنالقرنفىإنشاؤهتمميدانوهو

،للمياهونافورتانضخمةتماثيلثمانيةالميدانفيوتوجد

.مصريصخريعمودعنعبارةوهيالاقصرومسلة

أثناءوفى.م23إلىالمسلةارتفاعويصل.المسلةانظر:

بالميدانأقيمتأم(997-)9178الفرنسيةالثورة

وكانالبشر.منالمئاتإعدامتمحيث)الجلوتين(المقصلة

ماريوزوجتهعشرالسادسلويسالملكبينهممن

ميادين:الأخرىباريسميادينبينومن.أنطوانيت

.فوج،فندوم،ميشيللمسان،رببليك،ناسسيون،كاروسيل

منيومفيكان،عاممتنزهفهومارسديشامأما

ومناطقهاحدائقهابينومن.عسكريتدريبساحةالأيام

،للأطفالعديدةجذبمراكزالأشسجارتحفهاالتيالخضراء

دوارةومراجيحالمصغرةالسياراتسباقمساراتبينهامن

يدشساموفيالحمير.لركوبومناطقعرائسوعروض

افتتاحمنالممبةفيأقيمالذيإيفلبرجأيضايوجدمارس

المعروفباريسرمزويرتفع.أم988لعامالدوليالمعرض

توفرلوكسمبرجحدائق

مكاساوالزوارللباريسيين

وسطوالهدوءللاحة

.اليسرىالضفةصحب

المزروعةالمناطقتتضمى

الورودمنصفوفا

فى.الألوانالمتعددة

لوكسصرجقصرالحلص

حدائقعلىيطلالدي

ويرحع،لوكسمبرخ!

السنواتإلىتاريخه

السابالقرنمنالأولى

.الميلاديعشر
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شوارعأشهرللشاسليريهالغرلىالطرففيتقعبوالةالنصرقوس

الحرلية.لانتصاراتهتمجيداسائها!لأولسالليولىأمروقدصباري!.

فىالغداءتناولالزائرونويستطجعم003إلىهذا

بمشاهدةيستمتعودحيث،للبرجالختلفةالأدوارمطاعم

ريس.با

باريسمتنزهاتأ!جرفنيسينوغابةبولونياغابةتعتبر

تنطلقالتيالبحيراتمنالعديدبهمامتنزهانوهما.العامة

الخيلممباقساحاتإلىدالإضافةالشراعيةالقواربفوقها

.الحيوانوحدائقوالمسارحوالمقاهيوالمطاعم

أكبرمنواحدوهواللوفرقصريمتد.المشهورةالمباني

السين،نهربمحاذاةك!ا.8،مسافةإلىالعالمفيالقصور

واحدوالمتحفالقصر.مبانيمعظماللوفرمتحفويحتل

عامإلىالقصرتاريخيرجع.العالممشاحفأكبرمن

أعيدوقد،ملكيةكقلعةمرةلاولأقيمحينماتقريبا0021

عشرالسادسالقرنفيملكياقصراأخرىمرةبناؤه

شرنساملوكمنكبيرعددقامالتاريخذلكمنذ.الميلادي

عامال!خيرالجزءإضافةنابليونبدأوقدالقصر.بتوسعة

اللوفر.انظر:.م2851

مكاتبباريسفيالتاريخيةالمبانيمنكثيروتفهحم

الوطنيةالجمعيةوهوللبرلمانالرئيسيفالمبنى،الحكومة

.أم728عامفيبناؤهاكتملالذيبوربونقصرفييلتقي

البرلمانفيقوةالأقلالجانبوهوالشيوحمجلسأما

فيشيدالذيلوكسمبرجقصرفيجتففيالفرنسي

يقيم.الميلاديعشرالسابعالقرنمنالأولىالسنوات

عامشيدالذيالإليزيهقصرفيفرنساجمهوريةرئيس

اشومانيونالحكاماعتادحيثالعدالةقصرأما.ام871

دولافيمثييتهيموا،أنالمب!صونفرنساوملوكالقدامى

المحاكمفيهتعقدالذيالمكانوهو(المدينة)جزيرةسيتى

البلدية،قاعةفيل،ديالهوتيلويقع.حالياجلساتهاالعليا

وتماثيلنافوراتوبهللشانرليزيهالشرقيالطرل!فىالسلامميدان

الأقصر.امسلةيسمىمصريوعمود

أما.أم357عامقاعةأولفيهأقيمتالذيالمكانفى

أبطاللذكرىتخليداأقيمأثريمبنىفهوأغبةأذوأسالثيونأ

كنيسةأصلاالمبنىكان.الآخرينومشاهيرهافرنسا

م451عامففي.جنيفييفسانتأغديسةااسماحملت

أتيلابقيادةمرتقبهجومضدالمدينةدفاعاتتنظيمتولت

باسمالكنيسةسميتأم197عاموفي،الألماني

جاندفنتمام69ءفي.مدافنواستخدمت،البانشيون

الكنيسة.داخلالثانيةالعالميةالحربأبطالأحدمولان

احتلأنبعدالمقاومةقواتبتنظجمقامقدمولانكان

حتىوعذبوهعليهقبضوأوقد.أم049عامبارلسالألمان

حتىالانتحار،حاوللكنهأصدقائهبأسماءيدلي

أثرمنبعدفيماتوفىوقد.أصدقاءهويخونلايضعف

.ام439عامالتعذيب

سيتيلادوإيلفيتقعالتينوتردامكاتدرائيةتعتبر

بناءاكتمللقد.باريسمعالممنواحدة(المدينة)جزيرة

وهيالميلاديعشرالثالثالقرنمنتصففيالكاتدرائية

كماتدرائيةانظر:الصخر.فيالمحفورةبنقوشهامشهورة

كنيسةبزيارةالكاثوليكالرومانمنال!صيريقوم.نوتردام

التىوقبتهاالضخمالجرسببرج،والكنيسة.المقدسالقلب

باريس.معالمأشهرمنواحدة،البصلةشكلتشبه

باريس-فىتلأطول-مونمارترقمةفوقالكنيسةوتنهض

.ام92إلىارتفاعهيصملحيث

مركزاباعتبارهاطويلزمنمنذباري!تشتص.الفنون

والمومحيقيينالممثلينآلافبهايدرسأويعملإذ،للفنون

حيفىمنهمكبيرعددويعيش.والكتابوالرسامين

ومنفرنساأنحاءمنباريسعلىيتوافدونوهممونمارتر.

الفنونحريةمناخباريسإلىيشدهم،كثيرةأخرىبلدان

إ

!

+
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الرسامونويقوم.الجديدةالمذاهبتطويرشيحالذي

تسمىمعارضداخلأعمالهمبعرضوالنحاتون

بالمدينة.الكبيرةالفنونقاعاتفيوكذلك،صالونات

بباريسأقامواالذينوالنحاتينالرسامينمشاهيربينمن

بينومنرينوأر.أوجعستوبييربيكاسووبابلوبراكجورج

ألبيرباريسفيعاشواالذينوالمسرخالروايةكتابمشاهير

بروممتومارسيلهوجووفيكتورجيدوأندريهكامي

سارتر.بولوجان

الكوميديمسرحويقدممسرحا،06بباريسيوجد

أما،الفرنسيالمسرحروائع-باريسمسارحأشهر-فرانسيز

مسرحيقدمبينماالأوبرا،عروضفتقدمالباستيلأوبرا

-الأوبراعروضالماضىفييقدمكانالذي،غارنييهباليه

باريسوفي.راقصةبرامجألانيقدم-الأوبرابدارويعرف

السيمفونية.الموسيقىفرقمنالعديد

المتاحفهذهتعتبر.الفنيةوالمعارضالمتاحف

تعرضحيث،بثمنلاتقدرفنيةلكنوزمخازنوالمعارض

السنواتإلىينتمونالذينوالنحاتينالرسامينأعمال

الميلاديالعشرينالقرنوإلىالتامئكشرالقرنمنالأخيرة

جورجمركزداخلالحديثللفنالقومىالمتحورفى

مكتبةأيضايضممركزوهو،والثقافةللفنالقوميبومبيدو

البناءأثاروقد.الصناعيوالتصميمللموسيقىومراكزعامة

الهيكليةالعناصرإنإذالجدلمنالكثيرللمركزالشفاف

رؤشهايمكنالألوانمتعددةوالمصاعدكالأعمدةوالخدمة

قيمةذاتأعمالأفيعرضاللوفرمتحفأما.الخارجمن

الموناليزادافينشيليوناردوتحفةمثلروائعفيها،عالية

اللوفرمبنىوداخلميلو.ديفينوساليونانيوالتمثال

المتحفوهذاالديكور،فنمتحفأيضايوجدالضخم

أما.القديمالفرنسىالأثاثمنرائعةمجموعةيضمالصغير

السابعالقرنفىأصلاأقيمجناحوهوبيكاسو،معرض

بيكاسوبابلولوحاتمنعددافيضم،الميلاديعشر

متحفويضم.الأسبانيالفنانذلكجمعهاالتيوأعماله

الميلاديعشرالتاسسعالقرنإلىترجعفنيةأعمالأأرساي

أصلاكانالمتحفوهذا.الانطباعيةاللوحاتوخاصة

وتضم.ام009عامإلىترجعالحديديةللسكةمحطة

ويعتبر.الفنيةوالمعارضالمتاحفمنآخركبيراعدداباريس

العالم،فيالحربيةالمتاحفأكبرمنواحداالجيشمتحف

والدروعالأسلحةمنمتميزةمجموعاتيضموهو

وية،الأولنابليونمقبرةتقعمنهمقربةوعلى.التاريخية

تمالذيالعجزةالجنودبيتالمعوقينبيتأرضفوقالبنيان

بناؤهتمبيتوهو،كلينىمتحفأما.أم676عامإنشاؤه

وأشياءفنيةأعمالأفيضم،الميلاديعشرالخامسالقرنفي

متحفيعرضبينما،الوسطىالعصورإلىترجعأخرى

الأولرادورأكبرمىواحدةم9891عامافتتحتالتىالباستيلأوبرا

التاريحى.البامشيلميدانفيتقع،التقنىالتقدمفيوأكثرها

،الميلاديعشرالسادسالقرنإلىيرجعالذي،كارنفالي

باريص.تاريختحكيأعمالآ

إلىباريسجامعةتاريخيرجع.والمكتباتالمدارس

علىمنطقةفىأقيمتوقد.الميلاديعشرالثانيالقرن

منذاللاتينيبالحيتسميتهاجرتالتياليسرىالضفة

والأساتذةالطلابكانالأيامتلكفى.الوسطىالعصور

اللاتينية.باللغةبعضإلىبعضهميتحدثهناكالمقيمون

وفيالمدينةداخلوحدة13تضمالجامعةفإناليومأما

أيضاتقعباريسوفي.جامعة،باريسانظر:.الضواحى

أج!،العالممستوىعلىالمعروفةالج!يلةالفنونمدرسة

والرسموالنقمشالتصميمفىمقرراتالمدرسةوتقدم

ن!ومن.الجميلةالفنونمدرسةانظر:.مماثلةوموضوعات

الصناعيةوالمدرسةفرنساكليةباريسفىالأخرىالمدارس

تكنيك.البولىأو

أكبرمنواحدةالفرنسيةالوطنيةالمكتبةوتعتبر

.كتابملايينتسعةتضموهيالغربيةأوروبافيالمكتبات

الأخرىالمكتباتبنومن.الفرنسيةالوطنيةالمكتبةانظر:

علميةجمعيةأكبروهيمازارينمكتبةباريسفيالمهمة

باريس.جامعةومكتباتالبلاد،في

والتسويقللمالالرئيسيالمركزباريستعتبرالاقتصاد.

منللعديدالرئيسيةالمقارتمارسإذفرنسا،فىوالتوزيع

نشاطهاالأخرىالماليةوالمؤسساتوالبنوكالشركات
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ممارترموحىلىأ!يعأ،أعماويعرضيرسمفرنسيفنان

أيصاالممصقةاتمتمتهر.اعا!!م!اكيرعدديعيح!حيت

الليلية.بالنوادي

يمكنللمبحىالمعمارية!المظهر،الحداثةشىالصار!بتصجمهيشتكلبومبيدومركز

والتصميماطمو!ميقىفىومراومكتةشيةالأأعمااسجمص!.الحارحسرؤسها

الصماعي.

فييتماالأعمالقطاعنصففإنولهذا،المدينةداخل

التيالوظائفالمدينةاقتصادازدهارفيوتسهم.باريس

باريسإنثم.المحليةوالحكوماتالفيدراليةالحكومةتوفرها

الصناعية،المراكزمنالأكبرالجزءتضمبهاالمحيطةوالمناطق

السياراتلصناعةمهمامركزاتعتبرمثلاباريسفمنطقة

صناعاتباريسفىالأخرىالصناعاتبينومن.الفرنسية

والأجهزةوالأصباغالكيميائيةوالموادالكتبنشر

الطهائراتوأجهزةالجلديةوالمصنوعاتوالأثاثالإلكترونية

زمنمنذممتعهورةباريسأنإلىبالإضافة،والقاطرات

وملابسوالعطورالغاليةالحليمثلالرفاهيةبصناعات

صناعاتهاتتمالباريسيةالمنتجاتتلك.الفاخرةالسيدات

في.تباعثمالمدينةقلبفيالصغيرةالمصانعمنكثيرفى

مركزهيوباريس.اليمنىالضفةفيالفاخرةالمحلات

الحديديةالسككفشبكة،الفرنسيةالمواصلاتحركة

الخطوطمعظمتخرجبينما،عنكجوتشبكةتشكلالقومية

باريسخدمةعلىوتقوم.حمئالاتجاهاتإلىبارلسمن

وأورلي،،بورجيهولي،ديجولشعارلهيمطاراتثلاثة

قطاراتخطهوطأماازدحاما.فرنسامطاراتأكثروالأخير

إلىفتمتدالمترو،خطوطواسمهابارلس،فىالأنفاق

صحفعشرباريسفيتصمدر.كم016علىمايزيد

الفرنسيةالصحف!توزيعثلثمنمايقربتمثليومية

فرانسوهيباريسصحفأكبرتوزيعويصل.يوميا

جريدةأمايوميا،نسخة000/008منأكثرإلىسوار

عالمية.شمصةفذاتأخرىلاريسيةصحيفةوهيلوموند

للراديوشبكاتثلاثتشغيلحكوميةإذاعةهيئةوتتولى

باريس.فيللتلفازشبكاتوثلاث

مجلسويتولى،عمدةباريسح!ضمةيرأس.الحكومة

وهم.المدينةقوانينوضعأعضاء901منالمكونالمدينة

،سنواتلمستمدتهالفترةانتخابهمالشعبيتولىأعضاء

متلمدةالمدينةعمدةبانتخاببدورهميقومونثم

يطلقمحليحكموحدة02إلىباريستنقسم.سنوات

حي.كلفيالمسؤوليةمفتع!ويتولىالأحياء،المممعليها

الفرنسيةالوطنيةالحكومةكانتالذينالمديرونكانلقد

عامحتىعشرالتاسعالقرنسبعينياتبداياتمنذتعينهم

مأ779عاموفيباريص.حكومةرئاسةلمجولون،أم779

.العمدةهوالحكومةرئيسأصبح

تاريخيةنبذة

قبيلةتعيشكانتالقديمةالأزمانفى.المبكرةالعصور

.اليومبباريسيعرففيماأصباريسياباسماعرفتسلتية

تعرفجزيرةوهيالسيننهرفيجزيرةشيتعيم!وكانت

25عاموفي(.المدينة)جزيرةسيتيلادوإي!!لاسماليوم

المنطقةتلكفىمستعمرةببناءالرومانيةالقواتقامت.مق
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النهر.جانبيعلىالمدينةامتدتماوسرعانلوتيتيا.سموها

م705عاموفي.باريسباسمعرفتم003عاموفي

)الفرنجة(الفرانكلمملكةحاكمأول-كلوفيسجعل

أصبحم879عاموفي.المملكةعاصمةباريس-الكبرى

ملكابهاألمحيطةالمنطقةودوقباريسكونتهيوكابى

بتزايدسكانهاوتزايدالعاصمةأهميةتعاظمتثملفرنسا،

إلى0181منالثانيفيليبحكموأثناءملوكها.قوة

.والعلوموالحكمللثقافةمركزإلىباريستحولتم2321

كمركزباريسبتطويرفرنساملوكقام.النهضةعصر

النهفة.عصر.انظر:النهضةعصرأثناءوالجمالللثقافة

والقصورالشوارعبتخطيطكلفواالذينالفنانونقاموقد

عنبحثاالقديمةورومااليونانبلادإلىبالتطلعوالميادين

إعادةالميلاديعشرالسادسالقرنفيتموهكذا.نماذجهم

إلىتاريخهايعودقلعةكانأنبعدملكياقصرااللوفربناء

بإضافةآخرونفرنمسيونحكاموقامتقريبا،م0021عام

وقد.العالمفيقصرأكبرأصبححتىاللوفرإلىملحقات

-1)978الدمويةالفرنسيةللثورةمركزاباريسكانت

الفرنسية.الثورةانظر:أم(.997

القرنهذابواكيرفى.الميلاديعشرالتاسعالقرن

وخططالجديدةالمبانيمنالكثيربونابرتنابليونأقام

أما.باريسفيكثيرةأخرىوحسنالعامةالمتنزهات

فقدام(087-851)2فرنساإمبراطورالثالثنابليون

ببناءفقام،الحاليمظهرهاباريسعلىليضفيالكثيرفعل

الحديدية،السككومحطاتوالمستشفياتالبنوك

الفسيحة.والشوارعوالمسارح

الأولىالعالميةالحربأثناء.الميلاديالعشرونالقرن

بعضالألمانيةالقواتألحقتأم(-189أم19)4

وفي،المدىطويلةالمدافعطريقعنبباريسالأضرار

الفرنسيةالقواتالألمانيةالقواتدفعتأم419مسبتمبر

باريس،منكم42بعدعلىالمارننهرحتىالتقهقرإلى

الأجرةسياراتوقامتبمواقعهمالفرنسيونتمصكوهناك

.القتالساحةإلىإضافيةفرقبنقل

معركةكمسبفىالأجرةسيارأتجيشساعدوهكذا

إحرازفيالمانيافرصعلىقضتالتىال!ولىالمارننهر

-أ)939الثانيةالعالميةالحربأثناءوفيسرئ.نصر

قامتحيث،باريسالألمانيةالقواتاحتلتأم(459

مأ049يونيوفىالفرنسيةالدفاعخطوطباختراق

الفرنسيةالحكومةقامتوقدبارير.نحوبرعةواندفعت

فيدفاعبلامدينةأيمفتوحةمدينةباري!بإعلان

دخلتوهكذاالدمار،منلإنقاذهاوذلكالعدومواجهة

نصرموكبفىومرتقتالدونباريسالألمانيةالقوات

السرية.للمقاومةمركزإلىباريسوتحولت.الشانزليزيهفي

منالألمانبطردالحلفاءقواتبدأتأم449منتصفوفى

.أم449أغسطسفيباريستحريرمنوتمكنتفرنسا

تحديد،مشروعفياليومباريستنهمك.اليومباريس

منالانتهاءيتمأنويتوقع.أم069عاملهالتخطيطتم

الضماريخذلكوفي.م0002عامبحلولالتجديدمشروع

21منأكثرإليالكبرىباريسسكانيصلانيتوقع

تعجزالتيألاخرىوالمرافقالقديمةالمبانيإن.نسمةمليون

مبانبهاتستبدلالمستقبللسكانالخدماتتوفيرعن

ذاتالأخرىوالمبانىوالقصورالقديمةالاثارأما،أخرى

ام619عامصدروقدترميمها.فيتمالجماليةالقيمة

وتنظجفبتلميعالمبانيملاكإلزامعلىينصتعديل

منتصففيباريستحولتوهكذا،ممتلكاتهمواجهات

جديدةبناءعملياتبدأتكما.براقةمدينةإلىالستينيات

وقد،الناطحاتمنالعديدفارتفعت،باريسفيكثيرة

طابقاوالخمسينالثمانيةذوومنتبارناسموانبرجاكتمل

الكثيرونشعروقدفرنسا،مبانيأعلىوهو،أم739عام

أصدروهكذا.المدينةسحرمنيقللالمرتفعةالمبانيإقامةأن

ارتفاعبتحديدقراراام،739عامفيالمدينةمجلس

فقططوابقبعشرةالمدينةقلبفيتقامالتيالمباني

المدينةفىألازدهارفيوالتعميرالإنشاءصناعةوأستمرت

ضواحىإلىانتقلتقدالناطحاتإنشاءعمليةكانخاوإن

منإزالتهاتمتالتيالقديمةالمرافقبينومن.باريسمنطقة

للمدينة،الرئيسيةالأغذيةوأسوأق،هالليأسوا!تىباريس

كانالتيالقديمةومبانيهاالضيقةشوارعهاأصبحتأنبعد

خدمةعنعاجزةشخص000.03حوالىبهايعمل

فييقعوأسواقومكاتبسكنيةشققايضممجحعلاديفانس

والأشجارالحديثالنحتأعمالوتزير.لباريسالغربيةالضواحي

المجمعويصم.للمجمعالتابعةالضخمةالمنشأةمنطقةالمياهونافورات

ارتفاعا.باريسمسطقةمبالىأكتر
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ومنها،السوقإلىالحركةأنإلىبالإضافةهذا،المدينة

عامالإزالةعمليةاكتملتالمرور.حركةتعطلكانت

إلىبالجملةالبيععملياتمعظمنقلتمأنبعدأم749

سوقأما.بارلسجنوبيتقعضاحيةوهيرونجيمنطقة

باسميعرفوثقافيتجاريمركزبهاستبدلفقدهاللي

طوابقهمنأربعةتقعمركزوهو،هالديفوراملي

أكبرعنعبارةمنهالأسفلوالطابق،الأرضتحتالخمعسة

التيالشبكةوهي،الإقليميالأنفاقمترولشبكةمحطة

بقطاراتبباريسوالجنوبيةوالشرقيةالغربيةالضواحيتربط

الساعة.فيكمأ..إلىسرعتهاتصل

الميلاديالعشرينأ!رنامنالسبعينياتبدايةوفى

حولكم35طولهسريعسياراتطريقإنشاءاكتمل

منيمتدممياراتطريقإنشاءتمأم749عاموفى،باريس

آخرطرية!أنشئأم769عاموفي،الجنوبإلىالشمال

لاديفانس،افتتحأم789عاموفي.الغربإلىالشرقمن

منالقريبةالضواحيفيمستقبليتصميمذومجمعوهو

ومرافقتجاريةومحلاتمكاتبالمج!يفعم،المدينة

فيآخرمجمعوبالمدينة.س!ضيةوشققاوترفيهيةرياضية

منتصفوفي.لافيليتباسميعرفالشماليةالضواحمط

متحفافتتاحتم،الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينيات

نفسفىموسيقىوصالة،والصناعةالعلوممركزباسم

ومجمععرضصالةبناءفيالعملواكتمل.المنطقة

اسمعليهأطلقعاموافتئمتنزهأم099عامموسيقي

أخرىحديثةمبانارتفعت.أم299عامديزنلانديورو

الحكومةفإنأخرىناحيةومن.باريسمنطقةأرجاءفى

ترميمها.يعادالتيالمبانىمنلكثيرماليادعماتقدم

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

لوتردامكاتدرائيةيوليوثورةالماستيل

اللو!رالسوربود!عةجاري!،با

الححيلةالفمونمدرسةنهر،السينإيفلبرح

المسلةفرسهماتويلري

الفرسميةالوطيةالمكتبةالنصرقوسالهر!سيةالتورة

الموفموععناعر

المدينة-أ

الف!يةوالمعارضالمتاحصدوالميادي!الحدائق

والمكتماتالمدارسهـ-العامةوالمترهات

ال!قتصاد-والمشهورةالمباى-!

ةالحكو!-رأغولىا-ح

تاريخيةنبذة-2

المور؟مدينةباريصسحيتلماذا

اللوفر؟قصريقعباريسمنجزءأيفي-

لاريس؟حكومةيرأسالديالمسؤولاضصالمرم!3

أصاريس؟اليمىومالضفة-اليسرىالصفةما-4

باريس؟منطقةعلىيطلقونالقدامىالرومادكالىماذا-5

الحالي؟اسمهالاري!ع!أطلقمتى-6

قمته؟عديوحدوماذا؟!ارلمج!لمحى،!أس31ما-7

الشاسليزيه؟،نثيونلماا،يفلإرح.ص!تحرفاماد-8

الاسم؟بهداالاتيمىاالحىلسميلماذا-!

لية؟اقالعالميةالحربفيالدمارم!لاري!ألقذتكي!-01

ملك،بريامابنهو،الإغريقيةالأساطيرفىرلسب

الجنينبأنمنامهافي،هكيوبة،بارلمسأمرأت.طروأدة

وعرضها،البلادطولفيالناريشعلىأحشائهافىالموجود

سيقومالمولودبأنالحلما،حلام1مفسريأحدوشسر

.طروادةبتحطم

وتركه.بقتلهوأمرهالأرقاءلأحد،باريسبرياملمسلم

وأنقذه،عليهعثرالرعاةأحدول!ش،ليموتالعراءفيالعبد

.ولدهباعتبارهورباه

،الأيامأحدوفي.أوينونتدعىحوريةباريستزوج

فينصرعلىمكافأةثورلأخذأشخاصبريامإلىحضر

لدىالأثيرالثورالأشخاصأولئكأخذ.للمصارعةمباراة

شقيقتهعليهفتعرفت،وبينهمبينهصراعونثب،باريس

.كاسندرا

هكيوبة.حلممنبالرغم،إليهباريسيضماأنبريامقبلر

الالهةليننزاعفيقاضياباريس،الاأ!ةكبير،ريوسوجعل

الكفةصاحبةتكونمنحولوحيرا،وأثيناأفروديت:

:كلماتتحملالتفاحةوكانت.الشقاقتفاحةفيالراجحة

أجملتزو!نبخريسبأفروديتووعدت.أعدلهولمن

دونالفائزالحظصاحبةأنهاعلىفاختارها،العالمنساء

.طروادةبعدهماومنوأثينا،حيراكرهتهثمومنغيرها

لمنيلاوس،الفاتنةالزوجةهيلينحبفىلاريسو!

أسبرطةعلىملكامنيلاوسوكان.طروادةإلىبهاوهرب

اللإغريق.ببلاد

الإغريقيالبطلباريسقتل،مستمرةحروبوبعد

مصرعهبعدفيمالقىلكنه،مسموموسهمبقوسأخيل

فيلوسنتيتس.آرشريدعىإغريقييديعلى

.ميثاق،برييان-كيلوج:نظرا.اتفاقية،ريسبا

نظامذاتجامعةباريسجامعة.دجامعة،باريس

وضواحيها.باريسوتممى،الحكومةبرعايةجامعي

رقممنهاكلعلىيثلق،وحدةعشرةثلاثمنوتشكون

وتضمإلة...،1،23بارلحم!جامعةمثل،متسلسل

طلابهاعددويجاوز،المعرفةأفرعمنكثيرةضروباالجامعة

الطلابمنء1).00حوالطبينهممنطالب.000692



98رفينوجستو،ريوسبا

والقانونالاقتصادعلومبتدريسالجامعةوتقوم.الأجانب

وحدةكلوتختص.العلمأفرعمنوغيرهاوالعلوموالاداب

تختص5رقمباريسفجامعةالمواد.منمجموعةبتدريس

الطلابويتلقىالأحياء.وعلوموالصيدلةالطببتدريس

جماعية.حلقاتفيالنقاشفيويسهمون،المحاضرات

جامعاتأعرقمنوهي-باري!رجامعةفىالعملبدأ

باسمواشتهرت.الميلاديعضرالثانيالقرنخلال-أوروبا

وفي.السوربونانظر:.كليةأشهرأسموهو،السوربون

قانونافرنسا،فيالتشريعيةالسلطةأصدرت،ام689عام

ما079عامالجامعةتنظيمواعيد،العالىالتعليملإصلاح

جامعية.وحدةعشرةثلاثتضملكى

ومؤرخراهبأم(.952-؟أ002)ماثيو،باريس

منذوظل،أم712عامأولبانزسانتبديرالتحقإنجليزي

كبرىموسوعةتدوينفى!حتمراوفافصأم235عام

الوندوفري،روجرتأليفهافىشرعأنسبقالتاريخفي

القديم.البريطانىللتاريخمهمامرجعاالموسوعةهذهوتعتبر

،عصرهعنباريسأوردهاالتيالمعلوماتوتعتبر

النبلاءمنكثيرمذكراتمنمستقاةمباشرةمعلومات

معرفتهأضفتكماأولبانز.لعمانتديرزأرواالذينوالعلماء

فيالسياسيةللوقائعتاريخيةأهميةالثالثهنريللملك

.الميلاديعشرالثالثالقرنمنتصففىإنجلترأ،

أشهريعدباريكوتينبركان.ربرى؟ريكوتي!،

الكرةمنالغربىالنصففييوجدحديثناريجبل

الجنوبفيأريوبانمدينةمنمقربةعلىيقوم.الأرضية

الجبلهذاعلىاطلق.المكسيكانو:.للمكسيكالغربي

باريكوتين.قريةالبركاندمرأنبعدالاسمهذا

02فيالشاميةللذرةحقلفىالناريالجبلظهر

مقذوفاتوانبثقت.الأرضفيانشقاقإثرام439فبراير

وقامق،حولهمخروطيامرتفعاوشكلتمنه،البركان

نهايةوفي.مترأتكيلوستةلمسافةالأجواءبتعتيمسحائبه

ارتفاعهابلغهضبةإلىالأرضشقوقأرتفعت،سبوع19

.م003حواليالجبلارتفاعبلغشهرينوبعد.ام04

وسانباريكوتينقريتيالبركانحمموهدمت

ابىىنلوأحط،أخرىقصىتسععلىقضتكما.خوان

أرضإلىوالغاباتالزراعيةالأراضيمنشاسعةمساحات

.أم529فينشاطهتوقفحتىللزراعةصالحةغير

قدرهارتفاععلىباريكوتينتقعالرأهن،الوقتوفي

ارتفاعوعلىقبل،منعليهكانتمماأعلىم014

منالبركانمقذوفاتوامتدتالبحر.سطحمنم8028

الرمادأماتقريبا.2كم24مساحةغطتحتىالحمم

الكرةمنالغربيالنصف!فيحديثنارىحبلأكبرباريكوتين

منتحرحالبركانيةالمقذوفاتبدأتعندماأم439فيظص،الأرضية

منذهدأالبركانأنويبدو.المكسيكفىالدرةحقولأحدفيانشقاق

.الأرضسطحفوقم014الجبلارتفاعبلغأنبعدأم529

بركانويعد.كم05لمسافةامتدتفقدوالرمالالبركاني

جزءا-المكسيكجنوببراكينمنغيرهمثل-باريكوتين

البراكينخطعليهيطلقالذيالبراكينمحورمن

فىالمكسيكعبرتمتدالبراكينمنسلسلةوهوف.المستعر

.والغربالشرقاتجاه

م(.5881-م1)835رفينوجستو،باريوس

متقدمة.دولةإلىحولهاوقدجواتيمالا،لدولةرئيساكان

لمدةحديدمنبيدوحكمأم873عامللدولةرئيساأصبح

باريوسأصلح.المصلحلقبعليهوأطلق.مشةعشرةأثنتي

الحديديةالسككوبنىالجصوروشيد،الطرق

نظامتنسيقأعادكذلك،البرقنظاموأدخلوالمستشفيات

الحدودمشكلةوحسمالقوانينمنالكثيروأدخلالتعليم

المكسيك.مع

أقطاركلجمعهوباريوسحياةفيالأكبرالحلمكان

تحقيقعنعجزوحينما.واحدةوحدةفيالوسطىأمريكا

قتل.العنفيستخدمأنقررالسلميةبالوسائلالحلمهذا

إلسلفادور.قواتضدجنودهيقودوهو

جواتيمالا.فيكويزالتننجوفيباريوسولد
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ثقيلأملسفلزوهو!!رمزهكيميائيعنصرالياردوم

وأسكنهقليلةالمعملخارجالباريومواستخدامات.اللونفضي

لي!صنحثيرةأخرىكيميائيةموادمعبسهولةيتحد

الصناعة.مجالفيعديدةاستخداماتذاتمركبات

الحزف،صناعةفيحفى!()30ابريومكربوناتتستخدم

كيميائيةمحاليلتنقيةفيتستخدمكماخاص،وزجاج

تستخدمأضياالسائلةالطفلةتر!ج!فيأيضاوتدخ!ط.معينة

ال!جميائيةالمصانعتستخدمماوكثيرا.أضفطاابارحفرفي

.الأحرىالباريوممركباتصناعةفيالباريومكربونات

الباريوممركجاتجميعمثلسامةمادةالباريوموكربونات

كا!أ+3)30الباريومتيتاناتوتستحدمالماء.فيتذوبانتي

وتجعل.الكهربائيةالأجهزةم!وغيرهالسوناركشاففي

بلونتشتع!!الإشمارةأضواءي!(،!2)30الباريومنترات

فيس!63.0ءكاأ)302الباريومحديديتويستخدمأخضر.

غيرمرح!)403!!(الباريوموكبريتات.المغنطسصناعة

الجهازفحصفيالأطباءاويستخدمهالماءفييذوبولاسام

الباريوم!عريتاتتمتصو.السينيةبالأشعةللمرضىالهضمي

ت!صن5.تحميضهلعدالن!يلمعلىالأمعاءصورةفتظوالأشعة

بيضاءصبغةوهىالليثوبونمادةالزنكمعالباريومكبريتات

الطلاء.فيتستخدم

يتحدإنهإذأبدا؟نقيةحالةفيالباريوميوجدولا

أجاريوماعلىالحصولويمكن.الأخرىالعناصرمعبسهولة

ممصهرباريوممركبفيكهرلائيتياربإمرارالنقي

منقطعةوتتفاعل3".2!حالباريومكلوريدمثل)ذاثب(

مكولةالهواءفيالماءوبخارالأكسجينمعبسرعةالباريوم

دكيلالبرافينمغطاةتخزينهاويج!.الباريومأكسيد

بنقائها.تحتفظ

فيالباريوم!بريتاتشكلعلىأجاغاالباريومويوجد

كما.الثقيلالسبارأوالباريتباسمالمعروهشةالمعدنيةالمادة

والعدد.الباريومكربوناتهيئةعلىأيضحابكثرةيوجد

وينصهر.3337.1الذريووزنه،ء6هوللباريومالذري

،م0411درجةعندويغليم،5725حرارةدرجةفي

عزلتموقد2!م.0عند3جم/سم5.3وتبلثثافته

الكيميائييدعلىأم808عاممرةلأوأ!الباريوم

ديفي.همفريالسيرالبريطاني

.التيتانيوم:أيضاانظر

الباريوناتوتشمل.ثقيلذريتحتحسيمالمحارلورن

أ!ذرةانواةوتتكون.الهيبروناتووالنيوتروناتالبروتونات

نيوكليونات.تسمىولذا.أضيوتروناتواالبروتوناتمن

اكتشفوقد.الجسيماتمعجلاتفيالهيبروناتوتتوأسد

فتدومطويلاتعمرالتيالهيبروناتمنأنواعأربعةالعلماء

الثانية.منجزءبليونألفمنواحدمنأكثرهيلفترة

لامبداألحمماءالهيبروناتهذهعلىالعلماءأطلقوقد

هيبروناتالعلماءاكتشفكماوأوميجا.وزايوسيجما

أقصر.وقتاتعيمث!

ثقيل.تعنييونانيةكلمةمنمشتقةباريونوكلمة

قدرمرة831/1-باريونأخفوهو-البروتو!كتلةوتبلغ

تبلغإذقليلاتزيدفهيأضيوتروناحضلةأماالإلكترود.كتلة

كلوتتفكك.ال!لكترونكتلةقدرمرة9831

أكثر.أوجزءينإلىبطيعتهاتوناتاضةعداأجاريوناتا

بروتونإلىشفككالنواةعنيفصلح!تمثا،نأضيوتررفا

باريوناينتجالباريونيتف!صكوحينونيوترينو.وإل!صرون

المبدأهذاعلىالفيزياءعلماءويطلق.الوزنفيأخفآحر

نألايمكنالقانونلهذاوطبقا.ريوناتالبطحفظقمانون

.البروتونمنأخفباريوند!يوجدد!لهالبروتونلتفكك

فيالرثيسيةالمكوناتهيأضيوتروناتواالبروتوناتوتعتبر

تكونأناستطاعتلماوتوناتإاتفك!تفلو.الذرةبناء

فيالأشياءيحفظالذيالرئيسىأ!سبباو.دائمةذرات

.البروتوناتتف!ثعدمهواغناءامنعالمما

.الذرة:أيضاانف!!

(.)صورةلصقرا:نظرا.رلياا

بازأوكتافيو.(م8991-4191)!يوأوكتاز،يا

كتابأهممنيعد،مكسي!يودبلوماسيوكاتبشاعر

بازنال.الثانيةالعالميةالحرببعدمافترةفياللاتيميةأمري!صا

كاتبأولوهو،أم099لعامالأدبفينوبلجائزة

السلكفيعمل.الجائزةبتلكيفوزمكسيكي

فيبلادهسفيرهوشغلهمنصباخروكان،الدبلوماسى

قمعع!ىاحتجاجاأم689عاممنهامشقالوقدالهند،

العاصمةفيالطلابل!حتجاجاتالم!سسي!جةأسملطاتا

سيتى.م!سسيكل

أول،المكسيكجامعةفيتخرجهبعدبازنشر

عاموفىأم(.)239ا!لتوحشالقمرأصشعريةامجموعاته

الحربفيالجمهوريينمعوتعاطفألممبانيازارأم379

فينشرتمجموعةفىشعورهعنوعبر،الأسبانيةالأهلية

.أخرىوقصائدالواضحظلكتحتعنوانهاالعامذأسك

جموعةفيأم579و3591عاميبينماقصائدهجمع

عاموفي.القسمتحتالحريةبعنوانأم069عامنشرت

الشهيرةقصيدتهمتضمنةالكاملةأعمالهنشرتأم89لا

موضوعاتهأهممنواحدعنتعبرالتيالشص!حجر

تلكعلىللتغلبوسعيهالحتميةالإنسانعزلةوهوالأدبية

الحسية.والنوازعالفنيالإبداعخلالمنالعزلة



19روقفا،زلباا

متاهةعنوانتحتالمنشورةوالنقديةالأدبيةمقالاتهفى

تحليلهخلالمنالعزلةموضوععنبازعبرام()59العزلة

كتابهفيأماوثقافتها.وتاريخهاالمكسيكلشخصية

للشعرتحليلأقدمفقدأم()569والقيثارةالقوس

نشرنسبيا،المتأخرةالفترةوفيالمعاصر.الأمريكيالأسباني

وانفصالاتاتصالاتمنهاالمقالاتمنمجاميعباز

واحدةوأرضام(؟)749النحويالقردأم(بم)079

الكتابويتضمنام(.)859عوالمخمسةأووأربعة

المعاصر.التاريخفيتأملاتاللأخير

الغربيةوالأدبيةالسياسيةالاتحاهاتمنبعددبازتأثر

السريالية،،الماركسية:التواليعلىهي،والشرقية

والهندوسية.،يةالبوذ،يةالوجود

سيتي.مكسيكوفيبازولد

أم129،أهـ-)033عبدالعزيزباز،ابن

،سعوديوفقيهعالمبازبنعبداللهبنعبدالعزيز(.-

والدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعاموالرئيس

في،بالرياضولد.أم759أهـ،593عاممنذوالإرشاد

وكان.الحلمطلبفضلائهامنتحيرعلىيغلبأسرة

عامعينيهفيالمرضأصابهثمالدراسةأولفيبصيرأ

مستهلفيبالكليةذهبثمبصرهأهـفضعف346

حياتهموهبواالذينالعلماءأحدوهوهـ.أ035محرم

عنالكريمالقرانحفظ.والمسلمينللإسلامخدمةكلها

الشرعيةالعلومتلقيفيبدأثم،البلوغسنقبلقلبظص

الشيخ:منهمفيها،المتخصصينكبارأيديعلىوالعربية

الشيخبنحسنبنعبدالرحمنبنعبداللطيفبنمحمد

بنالعزيزعبدبنصالحوالشيخالوهابعبدبنمحمد

الوهابعبدبنمحمدالشيخبنحسنبنعبدالرحمن

لآاللطيفعبدبنإبراهيمبنالشئمحمدوسماحة

عملثمعاما،عشرأربعةلمدةالقضاءولي.الشيخ

ثم،بالرياضالشريعةوكليةالعلميالمعهدفيبالتدريس

لرئيسهانائباأصبحأنإلىالمنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة

!ثهـ(ا093-أ381)

هـ-أ093)لهارئيسا

منصبتولىاهـ(.593

لإداراتالعامالرئيس

والإفتاءالعلميةالبحوث

الرابعفيوالإرشادوالدعوة

عامشعوالمنعشر

رئاسةبجانباهـ،593

لرابطةالتأسيسيالمجلص

بازبنعبدالعزيزالشيخوالمج!،الإملا!العالم

الإسلامية،للجامعةالأعلىوألمجلسللمساجد،الأعلى

فيالعاملةوالمجالسالهيئاتببعض!عضوأنهعنفضلا

الإسلامية.الدعوةمجال

الجناحوخفضالجانببلينعبدالعزيزالشيخيتصف

ناحيةمنبالحقوالجهروالجرأةوالشجاعة،ناحيةمن

وحسنصدروسعةوسماحةووقارسكينةمع،أخرى

منالمنشورأنإلا،كثيرةالعلميةالشيخوذخائرإصغاء.

العربية،القوميةنقد:المطبوعةمؤلفاتهومن،قليلمؤلفاته

حكمفىالمفيدالجوابالشغار؟نكاحفيرسالة

بنمحمدالشيخ،والحجابالتبرجفىرسالةالتصوير،

.الصلاةفىرسائلثلاث(بموسيرته)دعوتهعبدالوهاب

المباحثفيالجليةالفوائد:الأخرىمؤلفاتهومن

النقليةالأدلةرسالة،البدعمنالتحذير؟الفرضية

وامكانالأرضوسكونالشمسجريانعلىوالحسية

فتاوى،اللهسبيلفيالجهاد،الكواكبإلىالصعود

.والزيارةوالعمرةالحجبأحكامتتعلق

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام839اهـ،204

.(-أم389،اهـ-)357فاروقالباز،

محافظةفيولدالفضاء.علومفيمصريوباحثعالم

العلومبكالوريوسعلىحصولهوبعدبمصر،الشرقية

مصرجامعاتفيمدرسااشتغلام()619الجيولوجية

دراساتأبحاثمركزمديرإلىوصلحتىوأمريكاوألمانيا

شغلكما،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتوالكواكبالأرض

الس!ةوخواصالسطحيةالتحاليلمجلسرئيسمنصب

بعدعنوالاستشعارالفضاءأبحاثمركزرئاسةتولى

بأمريكا.

المشتركةالقمريةالخرائطرسمفيالبازفاروقاشترك

وهو)سابقا(.السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتبين

الاتحادمنها:العالمحولكثيرةعلميةجمعياتعضو

للأسماءالأمريكىالمجلسأم،759الدوليالفلكى

القمرية،للمصطلحاتالعملمجموعة،الجغرافية

للعلومفنيةجمعيةعشرينمنأكثرإلىبالإضافة

اختارتالتيالمجموعةفيعضواعملكما.الجيوفيزيائية

لتدريبرئيساوعملالقمر،علىأبولوبعثةهبوطمواقع

القمر.إلىالموجهةللبعثاتالجيولوجيافيالفضاءرواد

وشهاداتعلميةميداليةمنأكثرعلىالبازحصلكما

الاستثنائيالعلمىالإنجازميداليةمنها:استحقاق

العالميالمجتمعتنميةفيللإسهامتقديروشهادةام()739

مكتبمنالأمريكيةالاستحقاقوشهادةام(،)739

الصخور.وتكويناتالخامالموادعنالمناجم
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أنواعل!سلالجامعةالسوقعلىتطلقفارسيةكلمةالمحارار

وبعضها.حوانيتأوأكشاكاالتجارفيهايقيما،البضائع

عددفيينتشرالاخروبعضهاضيقا.واحداشارعايشغل

منذالأسواقأنشئتوقد.مسقوشةتكونقد،الشوارعمن

أنحاءوفي.والتجارةللثروةمحالأوأصبحت،السنينألوف

والمستعملةالرخيصةللبضائعأسوأقانبثقتالعالممنكثيرة

أشياءبيعإلىللإشارةبازاركلمةوتستخدمالبازار.في

علىوتنفق،العامةللمصلحةتوظفأمواللجلبمتنوعة

.والمدارسوالمستشفيات،الخيريةالمؤمس!ات

.باكستانبمإسطنبول:أيضاالظر

.بالأيضاوتسمىلسويسراالشماليةالبوابةهيلارل

يبلغ.بيرنشمالىكم96مسافةعلى،الرايننهرعلىتقع

المنطقةسكانوعددنسمة606174سكانهاعدد

داحلىميناءوهى.نسمة136)908الكبرىالحضرية

أعيميائيةاالموادتنتج.الحديديةالسككخطوطوملتقى

التأم!ت،وشركاتأطبنوكمركزأنهاكما.الصيدلةومواد

وا/اللأصباخ.الورقفيهاويصنع

الإمبراطوريةشىأطحدودمركزابازلمدينةكانت

جامعةأولبازلفيأنشئتأم945عاموفي.الرومانية

.بازلجامعةهيسويسرا،في

للكنيسةرئيس.م(937-33؟0)يساف،يارل

بازلباسمأيضامعروفاكان،الشرقفىالأولىالنصرانية

لهاووضع،الرهبنةمجتمعاتمنكثيرابازلأسرالأكبر.

فىساريةأتمازاالتى(الرهبنةلحياة)إرشاداتالقوانين

للمعارضةرئيمسئابازلكان.الشرقيةالأرثوذكسيةالكنائس

هواللهبأنالإيمانوهى،الأريوسيةوجهفيتقفالتي

فحعسب.المقدس

الان)هىالصغرىآسيافيقيصريةفيبازلولد

لمدةأسرتهضيعةفطزهدحياةعاشوقدتركيا(.كيزيري،

الأولىالنصرانيةللكنيسةرئيسايعينأنقبلسنواتخمس

بازلخدم،وفاتهحتىم037عامومن.م362سنةنحو

الكاثوليكيةالكنيسةوتحتفل.قيصريةعلىكأسقف

الأرثوذكسيةالحنيسةأمايناير،2يومبازلبعيدالرومانية

يخاير.منالأولفيبهفتحتفلالشرقية

صولأس!نيزرعنباتالبسلةأيضاوتسمىاليارلاء

البازلأء.تسمىأيضاوالحبوب.تؤكلالتيالكروية

البازلاءالناسيضيفوقد.محبوبطعامالمطهيةوالبازلاء

البازلاءوتستخدم.الأخرىوالأطباقوالسلطةالحساءإلى

للبروتيناتجيدمصدروهي،للماشيةطعاماأيضا

.جوأ،ولفيتاميني

نحوإلىطولهايصلقدناعمةفروعالبازلاءلأشجار

منأزوأخثلاثةإلىزوخمنتتكونرقةروكل.سمأ85

ا!لحلاق.يسمىمتعرجلولبيبخيطوتنتهي،الوريقات

أزهارولبعضهابيضاءأزهارأجازلاءانباتاتولأعلب

أربععلىتحتويقرناتالنبات:يحمل.محمرةبنفسجية

أكتر.أرحباتت!عأو

تسمىالتيالنباتاتمجموعةإلىءالبازلاوتشمي

البقولياتوتشمل،القرناتتحملاكتىوهيالبقوليات

والفصفصة،السودانيوالفولالفاصوليا،الأخرى

.البقولانظر:ألفا(.)ايلألفا

بازلاءهماالبازلاءمننوعانهناكالبازلاء.أنواع

بحبوبتتسمالمزارعوبازلاء.الحدائقوبازلاءاللزارع

رماديأوأبيضأوأصفرأوأخضرولونها،وصلبةملساء

تباعالمزارعبازلاءأنواعوبعض.مرقطأو،بنيأوأزرقأو

وبعضالحساء.لعملمعدةأخ!صنحبوبهاتفلة!أدبعد

إلىيحولوقديثمر.أنقبلالماشيةلترعاهيزرعالألوأع

فىتكونالحديقةبازلاءحبوبر.محفوظعلفأوقش

ناعما،يكونبعضهاأنغير،ومجعدةخضراءالغالب

ويحبها،المزرعةبازلاءمنليناوأكثرأحلىأيضاوهي

بقرنها،تؤكلالبازلاءمنأنواعوهناك.الحدائقمزارعو

يوجدك!ا،الشرقيةالطهىأصناففيكثيراوتستخدم

بكاملها،قرونهتؤكلمانجيتوتيسمىفرنسينوع

الغربي.الطهيفيتزايدفىشعبيتهاوأصبحت

يجبالتيالحولياتمنالبازلاءنباتالبازلاء.كلو

ورطوبةخصبةأرضاالبازلاءوتتطلب.عامكلتزرعأن

!!لنيأؤحغض/

*أ

هرةر

يملمفهـ!كامح!ق-كا/

ث!!لأ/،لا

-ح!

--ط!ممز!-

لم:

بسلة.أيضاوتسحىحساقهلأحلرئيسيةلصورةيزرعالبازلاءنبات

بازلاءأما.وحلوةلاعمةحباتهاتكولىاليسارإلىالحدائقوبازلاء

و!لساء.صلبةحباتها!تكوناليميرإلىالمزارع
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أوأئلفىوتزرعجيدأ.تنمولكىبارداوطقسا،دائمة

يوما.07إلى06بعدوتحصدالربيع

،الحبوبنثرآلةباستخدامعادةالمزارعبازلاءتزرع

بآلاتوتحصد.بالتربةوتغطهاالحبوبتنثرآلةوهي

فتزرعالحدائقبازلاءأما.مجمعةبحصاداتأوحصد

سنتيمترينبينمايتراوحعمقعلىوتزرعيدويا،وتحصد

فيوتكون.سنتيمتراتخمسةإلىالسنتيمترونصف

سم.5-075مسافةالأخرىعنمنهاكلتبعدصفوف

انتشاراالبازلاءأمراضأكثر.والحشراتالأمراض

اللفحةو،الساقلفحةومرض،الأوراقتبقع:هي

اللأولىالثلاثةوالأمراض.المغزليالفطرذبولو،البكتيرية

منيحدفإنهالفطرذبولمرضأما.النباتفوقبقعاتنتج

أنواعاالعلماءطوروقدصفراء.ويجعلهاالبازلاءنباتاتنمو

والأمراض،الأمراضهذهمقاومةتستطجعالبازلاءمن

الحشرية.بالمبيداتعليهاالسيطرةيمكنالسابقةالثلاثة

سوسةمثلالحشراتبعضالبازلاءنباتتهاجم

البازلاء،سولمسةوتلدالبازلاء.وقملةالبازلاء،وعثةالبازلاء،

وتأكلالقرناتداخلتحفرالتىصغارهاالبازلاءوعثة

بامتصاصالنباتتفسدفإنهاالبازلاءقملةأما.الحبوب

علىالمزارعونويسيطر.فيروسيةأمراضوبنشر،رحيقه

الحشرية.بالمبيداتالافاتهذهأغلب

البلدية.اللوبيا:أيضاانظر

البلادفىالبريالنباتانظر:.الشائعةاليازلاء

.(الشائعة)البازلاءلعربيةا

منتتكونسودأءصددةبركانيةصخريةمطدةاليازلت

الأرضفيشقوقمنأو.البراكينمنتخرجالتيالحمم

تتشابهالبازلتمنكثيرةأنواعوهناك.صلبةتصبحوبعدها

درجةفىتختلفولكنها،الكيميائيتركيبهافيجميعها

وبلوراتدقيقةحباتذاتصخورمنتتفاوتإذتبلورها،

منالبازلتويتكون.بلوراتهفيفقيرزجاجإلىمتشابهة

البلاجيوكلاز.وفلسبارالبيروكسين:معدنيتينمادتين

القشرةفيشيوعاالبركانيةالصكمخورأكثروالبازلت

التيالبازلتيةالبركانيةالحممالمحيطقاعوتغطي،الأرضية

ألمحيط.وسطفيالموجودةالجبالسلاسلمنانسابت

فىالمحيطجزرمنوغيرهاوايسلنداهاوايجزروتتكون

الكبيرةالأحجامتكونالقاراتوفي.البازلتمنممظمها

كولومبيا،نهرهضابمثلمناطقالبازلتطوفانمن

الدكنوهضمبةالمتحدةالولاياتفيسنيكنهروهضاب

المنخفضةالأراضيالبازلتأحجارتغطيكماالهند.في

القمر.انظر:ماريا.تسمىالشالقمر،سطحعلىالمظلمة

.أضلاعمشةأوأوحمسةأرلعةلهاالبازلتأعمدة

عثرالكلابمنفصيلةالبازنجى.الكلبالياردجي،

لايستطعوالبازنجىإفريقيا.أواسطفيمرةأولعليها

صغيركلبوهوكالزغاريد.صوتايخرجولكنهالنباح

قصيرالبازنجيوشعر.كجم11-01بينوزنهيتراوح

منصفوفوتوجد.مختلفةألوانوذوالملمسوناعم

جبهته.علىالتجاعيد

الكلب.أيضا:أنظر

ضدتستخدم،صغيرةصواريخقاذفةابروعا

البازوكاتتكون.عامةبصفةقريبةمسافةومن،الدبابات

منصةعلىوأحياناالكتفإلىمسند،فلزيأنبوبمن

صاروخاوتطلقالسريعةالدباباتلمهاحمةعادةتستخدمالبازوكا

.الصغيرةالقمبلةيشبه
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ذات!علىيركبوبعضها.للتثبيتقائمينذات

إلىوتحتاج.الكتفمنعادةالبازوكاوتطلق.قوائمثلاثة

عادةبهيقومالأمرأنغيرلامشخدامها.واحدشحخص

تجويفوللقاذف.الراميألاخروالملقماأحدهماشخصان

البندقيةمؤخرةمنويحشىكهربائيا،ويطلقصغير،

(.الماسورة)خلف

.متفجرةشحنةعلىيحتويصاروخاالقاذفيطلق

وللشحنةمتر.أل!مسافةإلىالوصولللصاروخويمكن

بسرعةيجريغازمنأنبوبات!صنالشكلمحددةفجوة

أضياالدروعاختراقمنالشحنةالأنبو!ويمكنالضوء.

سم.03سمكها

.الصاروخأيضا:انظر

إس!صجنوبفيمحليح!صممنطهقةيارلللىون

الزراعية.المنطقةوسطفيلازيلدونمديسةوتقع.لإنجلترا

،أم949عاموفي.نسمة.005157سكانهايبلكدد

تاوننيوآنذاكسميمابازيلدونتجعلأنالحكومةقررت

.جديدةمدينةبمأي

.ليوتاونبمإسكس:أيضاانظر

ن!الذيالرئيسيال!خسيالتصميماهوا!اريلدقا

ثانو.بيةالأورواأ!شطىاالعصوربدايةفيسائدا

أغدماءاماداشربناهح!بيرابهوا،أصلاالبازيليقا،

النصرانيةلمسادتأنوبعد.وقضائيةإداريةلاستخدامات

القرنمنالأولىالسنواتفى،الرومانيةالإمبراطوريةفي

أجازيليقااتصميمالنصارىاتخذ،الميلاديالثالث

العصوركاتدرائياتتخططأخذوقد.لكنائسهم

علىحاحيرداتأحليااالصورة.الأولىاالعهودمرلصراسةبازيليقا

ال!ص.عليهايطلقأ!قيةساحةجاسي

تصميماتمن،الحديثةأممنائسامعظمو،الوسطى

الأولى.النصرانيةبازيليقاوالرومانيةالبازيليقا

يتخذال!ولىالنصرانيةلبازيليقاأضمطياالتصميماوحطن

الجوانبأحدوسطمنالزائريدخلحيثمستلإلاشمكلا

صحنوتسمى،الوسطفيتقعكبيرةأ،صافينفسهليجد

صحنفىيجتمعونالمصلينجمهوروكا!.الكضيسه

مصنوععالبسطحيغطىالصحنشانش.للعبادةالكميسة

يوجدالصحنجانبيوعلىالأشحار.اخشبمندائما

ويفصل.منخفضانسقفانيغطيهما،أصضابطولجناحاد

بهويسمىاللأعمدةمنصفأصحمب!تالجماح!توا

وهذا،دائرينصفناتئبجزءأ!محناوينتهي.الأعمدة

الهيكل.لهويوجدمضلعأودائرةنصفش!ظ!علىالحرء

الروماني.الفورمبمالعمارة:أيضاانظر

هامبشايرفيمحلىحكممنطقةودينيارلدجسئوك

عدد.بسرعةتنموالتيبازينجستوكمدينةوتتضمنبإنجلترا،

الماضية،القليلةالأعواموفي.نسمة041لم004سكانها

إلىالرئيسيةمراكزهالكبيرةالمؤسساتمنعددنقل

الملابس،صناعةالمحليةالمنتجاتوتتضمن.بازينجستوك

الطية،والموادالإضاءةوأجهزة،والبضائالهندسية

المنطقةفيالأخرىالقرىأوالمدنوتتضمن.والطباعة

وويتشيرش.،وتادلي،وأوفرتون،كليرأوكلير،كمحز

الماشية.ويربون،الحبوبالمنفقةمزارعوويزرع

وراءلماالفرنسيةغوادالوبمقاطعةعاصمةتير-؟س

الغربيالجنوبيالساحلعلىتقع.الأنتيلجزرفيالبحار

عدديبلغ.المقاطعةمنالغربيالقسموهيتير-باسلجزيرة

والكاكاوالموزتير-باستصدر.نسمة31لم656سكانها

منذفيهاالاستقرارفيالفرنسيونبدأوقدوالسكر.والبن

.ام436عام

دالبصيةجراح.؟(م3081-1771)جصرج،بس

الشرقيللشاطئالجريءلاكتشافهشهرةاكتمسبالبريطانية

عاميوفيلأستراليا.

اكتشفأم697ء917،

الساحلفليندرزوماثيوباس

فىسيدنيجنوبىالأسترالي

تومسميصغيرقارب

وفليندرز.باسانظر:.ثصب

غادرأم797عاموفي

لصيدقاربفيسيدنيبامى

وسترنإلىووصل،الحيتان

باسجورخالجنوجمماالساحلعلىبورت



59وفليندرزباس

عنتسمانيايفصلمضيقاهناكأنيعتقدوكانلأستراليا.

مضيقوجودوفليندرزباسأثبتأم897عاموفي.القارة

باسمالمضيقولممميتسمانيا،حولإبحارهمابعدباذلك

وصلبإنجلترا.لنكولنشايرفىسليفوردفىباسولد

وهواختفىم3018عاموفى.ام597عامسيدنيإلى

الجنوبية.أمريكافيبيروإلىسيدنيمنللتجارةرحلةفي

.أسروهألاسبانأنالمؤرخينبعضويعتقد

بعدعلىالجوانبمنحدرةصغيرةجزيرةروكلاس

فيتأخذأسكتلندأ.فىلوثيانمنطقةساحلمنكيلومترين

طيورمنكثيروتبني.البحريفورثلسانمنالارتفاع

وقد.هناكأعشاشهاالأبيضالأطيشوخاصةالبحر

عشرالسابعالقرنخلالسجناروكباسامعتخدمت

.الميلادي

ادةأكبروهي.موسيقيةوتريةآدةالباس.كمان،الباس

فيولباسأيضاوتسمىصوتا.وأخفضهاالكمانعائلةفي

.أم8،الباسطولويبلغ.المزدوجالباسأوكاونترباس

يمكنكما،بالقوسوتعر!حجماالوتريةالموسيقيةالآلاتأكبرالباس

.العزففيأصابعهيستخدمأنللعاز!

لتطويلاختياريترتيبمعأوتارأربعةالباسآلاتولمعظم

ويستخدم.الصوتطبقةلتخفيضوذلك،السفلىالوتر

يستخدموقدالأوتارلتحريكاليمنىيدهأصابعالعازف

الصوتطبقةتحديدفيفيستخدمهاأليسرىاليدأماقوسا.

الأصابع.ملفتلامسحتىالأوتارعلىبالضغطوذلك

السيمفونيةالفرقفيباسات01إلى8منويستخدم

باصئاتستخدمالموسيقىقاعاتفرقوبعض.الكبيرة

موسيقىفىوذلك،الإيقاعلضبطالةالباسويعتبرواحدا.

الشعبية.والموسيقىالغربيةالجاز

قارةعنتمسمانيايفصلباسمضيق.مصيقلاس،

هذهعمقويتراوح،كم042حوالياتساعهويبلغأمشراليا،

ويكتسئالمضيق.م9و.م55بينالضحلةالمياهمنالرقعة

أيام!عظمعاصفةظروفافتسبب،القويةالمحيطتيارأت

منهاالجزرمنكبيراعدداباسمضيقويشمل.السنة

جور!باسمالمضيقوسمي.وكنتفورنوجزرمجموعة

.أم897عامفليندرزماثيومعفيهأبحرالذيباس

عملا-.إنجديزيانبحريانضابطانوفلدئدررسب

دراسةفيواحدافريقا-الفرديةإنجازاتهماإلىإضافة

لألمشراليا.الشرقيالجنوبىالساحل

أ؟م(،308ا-771)باسجورجمنكلينت!

فيلنكولنشايرإلىام(،481-1)774فليندرزوماثيو

بالسفينةالتحاقهماقبلمعرفةبينهماتكنولمإنجلترا.

لنيوالجديدالحاكمهنترجونتقلكانتالتيريلاينس،

أستراليا.فيويلزساوث

.5917سةحورحر!رالىودلبدررساسوصلسبددى
.6!17!ةاا!إي!أةلحممإرأص!أ)"لى!7

الأ-!7حعممهح!حس!!ليسدررمح!وعة

مسععمر

ويلرنيوساوث

ومحموعهكثمحموعة

كلايداسمصدقرز*كليلبحزليرة

لت!ورمجموعهنسمادلحر

يم1،بيىح!حو!مولليحدرر،سدار

ديمنزلاندفان1لأااإ!طديمهرلاولداد؟راصي

لؤأيغ!

الهددينحبمالحبط

ميلىأ00

طولعلىامشكشافيةحملاتبعدةفليندرزوماثيوباسجورجقام

فانحولالرجلانأبحر،أم87!عاموفي.الأستراليالساحل

.جزيرةأنهاوأثبتا،ديم!زلاند



عشب،لباسبالما69

فكانباسأمالنكولنشاير،منلطبيبابنافليندرزكان

الملاحة،فيوبالمهارة،العلميبالتفكيريتمتعبحرياجراحا

أسترالياإلىرحلتهماأثناءوفى.بالاستكشافويهتما

سبتمبرفىسيدنيووصلالينهما،العلاقةتوطدت

.ام597

الشرقيالساحلدراسةوفليندرز،باس،منكلقرر

بعيداجورجز،نهراستشكافوأخدهما.!ميدنيجنوبي

إلىعودتهمابعدولكنهما،.المائىالطريقذلكامتدادعلى

نهرعنبحثاأخرىبرحلةقاما،أم697مارسفيسيدني

أن-بعدفيما-تب!توقد.بايبوتانىجنوبييقعبأنهذكر

هاكينجبورتفسمياهللبحر،صغيرخليجهوالنهرهذا

هاكينج.هنريوهوأولآ،اكتشفهالذيالرجلباسبم

حزيرة.أنهاوأثبتاتسمانياحولالرجلانابحر

أدخلفيهمش!ضكاوجودهكانلمضيقواكتشافهما

تسميتهعلىوافقالذيهنترالحاك!اقلبعلىالسرور

ثمارآخرتسمانياحولالإبحاركانوقد.باسمضيق

بعدباس،جورخعادحيثوفليندرز،باسبينالتعاون

عادبينما.البحريةبالتنبؤأتيهتموأصبحإنجلترا،إلىذلك

ترقيتهوتمريلايش،السفينةعلىإنجلترأإلىفليندرز،

نأإلىوبالإضافةإنفستجيتور.السفينةلقيادةواختياره

العظمى،الجنوبيةالقارةحولأبحرمنأولكانفليندرز

ألمشراليا.تسمىأناقترحالذيفهو

الذيالنجيلمنأنواعالبا!بالم.عشبالباسبالم،

ولهاأمريكا.فيوالدافئةالاممتوائيةالمناطقفيطبيعياينمو

يسمىالذيفالنوع.زراعيةفوائدذاتكثيرةأصناف

الغزيرةالأمطارذاتالمناطقفىصيفاليرعىيزرعدالس

التىالأراضيفييزرعفإنهأستراليافىأما.إفريقيابجنوبي

مقاطعاتمرتفعاتعلىألبانهالمنتجاتالأبقارفيهاتربى

نوعأدخلوقدوكوينزلاند.وفكتوريا،ويلز،نيوساوث

الود!ياتمنالجنوبيةالولاياتإلىباهياالمسمىالنجيل

الميادين.بهولتغطىعلفا،الأمريكيةالمتحدة

بهلتتغذىالهندفيلكثرةالكوداميليهويزرع

،المستنقعاتمناطقفىفينموالمائيالعكرشأما.الحيواشات

.الحارةاحمماحليةاالمناطقفيعلفاويزرع

أكثرودهاوالماء،الدقيقمنأساسامصنوعطعاماليا!

هيالمعروفةالأنواعوأهموحجما.شكل001من

والإسباجيتى،صغيرةأنبوبيةأشكالمنالمكونةالمعكرونة

ت!صنالتيوالعصائبية،طويلةقصباتشكلفيالمصنوعة

المنحنيةالأنابيبشكلالمرفقيةوللمعكرونة.مسطحة

البحر.قواقعتشبهفهيالقوقعيةالمعكرونةأما،القصيرة

وقطعطويلةقصباتشكلديتنتحولةا!عرم!ضر!البالتا

عيةالباستا!نتجات.كثيرةمحتلفةوأححامأش!صالودىعريصة

يفثا.أللحروت!ترمصدتلوهيدراأحص!ا

جدا.الرفيعةالإممباجيتيمننوعهيوالفيرميسيلى

نوعوهناكلالمساجنا.عصائبتسمىالعريضةوالعصائبية

منويتكونالرافيولىيسمىالباستامنتجاتمنآخر

.المفروماللحمأوبالجبنتحشىمجوفةصغيرةمربعات

أجودوتصنع.العجينتعنيإيطاليةكلمةباستاوكلمة

الدقيقهذاالمنتجونويخلط،القمحدقيقمنالباستاأنواع

العجينة.لتكوينالماءمع-البروتيناتال!ضيراللونالاصفر-

نأوإماالة،خلالتضغطأنإماالعجينةفإنثمومن

نأيمكنذلكوبعد.المطلوبةالأشكالإلىتسطئوتقطع

وهشة.قويةتصبحأنإلىالمضغوطبالهواءالباستاتجفف

وهىبالكربوهيدراتغنيةالبا!شامنتجاتكل

العناصربعضتضافماوعادة.للبروتيناتجيدمصدر

هذهومنغنيا،الباممتامنهتصنعالذيالدقيقلتجعل

والريبوفلافين،،الثيامين"ب"!وفيتامينات،الحديدالعناصر

مثل:مكوناتعلىتحتويالباستاأنواعوبعض.والنياسين

إلىإضافةوالتوابل،والزيت)الأسمر(الكاملالدقيق

الباستاإلىالبيضالمنتجينبعضيضيفوقدوالماء.الدقيق

بإظفةالخضراءستاابىوتصنع.البيضعصائبيةلينتجوا

البامشا.عج!تإلىالسبانخ

منذالإيطاليالمطخاختصاصمنالباستاأطباقظلت

اليومأصبحتأنهاغير،الميلاديعشرالثالثالقرن

تجعلهالطفةنكهةوللباستا.العالمأقطارسائرفيمشهورة

وغيرها،الطماطموصلصعة،واللحم،بالجبنلتخلطمناسبة

كا
كا.
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79لويسباستير،

متماسكةلكنلينةتكونحتىالباستاوتغلى.الأطعمةمن

الأخرىالأطعمةمعوقتهاتخلطأنويمكن،المضغعند

.السلطاتأوالأطباقفى

شاعرم(.0691-0981)بوريس،باسترناك

زيفاجودكتوربكتابهاشتهر،روسيقصصىوكاتب

عامالأدبفينوبلجائزةباسترناكنالأم(.)579

تحترفضهاإلىاضطرثم،الجائزةقبلوقد.ام589

.انذاكالسوفييتيةالحكومةضغط

فيزيفاجودكتوركتابالسلطاتحرمتوقد

فيأولأطبعقدالكتابكانسابقا.السوفييتيألاتحاد

عدةوإلى،الإنجليزيةاللغةإلىلاحقاترجمثمإيطاليا،

قاسية،بتجربةمرروسىطبيبهذازيفاجو.أخرىلغات

يكنولم.لبلادهالثوريةالفترةأثناءالفوضىمنوعانى

السعادةعلىيعثرأنيحاولوكان،الشيوعيالحكميقبل

الطبيعة.جمالوفيالحبفي

ودرسموسكو،فيباسترناكليونيدوفيتشبوريسولد

الشعريةأعمالهأولونشر.والفلسفةالموسيمىالبدايةفي

أعمالهثالثوكانام(.19)4السحبعلىتوأمان

الشهرةلهجلبالذيام()229الحياةأحتيبمهوالشعرية

روسيا.كتابأهممنوجعله

ثورتيساندتقدباسترناكأشعارأنمنالرغمعلى

كثيرعنراضيايكنلمأنهإلاأم(179وام09)5روسيا

وخلال.الشيوعيالحزبفرضهاالتيالصارمةالمبادئمن

الحكومةمنعتالعشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينيات

فعاش.باسترناككتاباتمعظمنشرالسابقةالسوفييتية

أجانب،كتابكتبهاالتيوالتمثيلياتالأشعارترجمةعلى

ما579عاموفىشكسبير.ووليم،جوتهفونجوهانمثل

الاتحاد؟عضويةمنباسترناكروسياكتاباتحادفصل

الاتحادفيأعمالهطبعإمكانعدمإلىذلكوأدى

بعدأيأم879عامثانيةمرةألاتحادقبلهوقد.الصوفييتي

دك!وركتابطبعأم889عابموفى،وفاتهمنسنة27

.مرةلاولالسوفييتيبالاتحادزيفاجو

لمنصباختيارهتمأم(.181-)؟الثاليباستشل

حيث،مشكلاتعدةعهدهفيظهرت.ام990عامالبابا

الخلافاتهذهوكانت.ا!لنصبيةبالحلافاتالنالرانشغل

الدينية.المناصبوأصحاب،القساوسةتعيينحولتدور

.مدنيونرجاليعينهمأمالكنيسةرجاليعينهموهل

الخامصهنريتأييدام501عامالثانيباستشلقرر

موتوبعد.الرابعهنريوالدهضدثورتهفىألمانيافى

خطةبمساندةالخامسهنريوعدأم،111عامالاب

وافقالمقابلوفي،الكنسيالتعيينمشكلةإنهاءفيباستشل

باستشلخطةوكانتإمبراطورا.هنريتتويجعلىالبابا

نأمقابلالمدنيةسلطاتهمعنالكنيسةرجاليتنازلأنهي

الكنسية.للهيئةالكنسيالتعيينأمرالمدنيونالقواديترك

الذيالشديدللاحتجاجنتيجةباستشلخطةفشلت

اختطافإلىهنريولجأوالنبلاء.الألمانالدينرجالبهقام

اتفاقيةعلىأرغمهكما؟التتويجإجراءعلىوإرغامهالبابا

.الإمبراطوريالوضعلصالحكانتالكنصيالتنصيببشأن

الاتفاقية.تلكمنباستشلتبرأقليلةسنواتوبعد

.رينيراسالحقيقياسمهوكانإيطاليا،فيولد

بإنجلترأ.نوتنجهامشايرفيمحليحكممقاطعةبوو

السكانعددورتفورد.،وركعسبمدينتيوتشمل

بالصناعاتوركسمبتشتهرنعسمة.00030.1

القرميد،تنتجالتيوالمصانع،الأطعمةوتجهيز،الهندلممية

وتشمل.الكهربائيةوالأدواتوالملابس،الكيميائيةوالمواد

،والورقوالجلود،،الهندسيةالمنتجاترتفوردبضائع

كبيرومصنعللفحممناجمعدةبالمنطقةويوجد.والمطاط

الكهربائية.للمصابيح

مراسلاتهىباستونخطابات.تدخطاب،سثونب

فىالأراضييملكونكانواالذينباستونعائلةأفراد

.الميلاديعشرالخامسالقرنخلالإنجلترافينورفولك

ماالفترةعنبالمعلوماتغنيةمصادرتعدالخطاباتوهذه

لآمشكلاتوتصف.أم905وام422عاميبين

قوةازدادتوالتي،الإقطاعييناللورداتمعباستون

الوردتين.حربخلالنشبتالتيبالاضطرابات

الحياةشؤونعنتفاصيلأيضاالخطاباتوتشمل

الأكثرالإنجليزيةالمتوسطةالطبقةبينوالداخليةالاقتصادية

عامباستونخطاباتبنشرجيردنرجيمزقاموقدثراء.

.أم409

فرنسي،عالمأم(.598-)1822لويسباستير،

وقد،والصناعةوالطبالكيمياءفيكبيرةبإسهاماتقام

منكثيرأالإنسانيةاستفادت

بأنفاكتشافه.إسعهاماته

البكتيرياتنشرهاالأمراض

منلاتحصىأعدادحياةأنقذ

عالماباستيروكان.الناس

الرئيسيةاكتشافاتهطبقنظريا

فيواقعيةمشكلاتعلى

والطب.الصناعةمنكل

مجالفىأعماله

باستيرلويسإسهاماتهجعلته.الكيمياء
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62عمرهكانفعندما.حياتهبدايةفيمعروفاالكيمياءفي

أنهغير،البلوراتتكوينمجالفيبأعمالهاشتهرسنة

وعلى.البكتيرياعلمأسرارعنالكشففيمابدأسرعان

كانفقد،قبلهالبكتيريارأواقدالعلماءبعضأنمنالرغم

حية.أشياءمنإلاتأتيلاالحيةالأشياءبأنأوضعمنأول

وهيالتلقائىبالتولديؤمنوندهالسابقونالعلماءوكان

حيةغيرأشياءمنحياةحدوثبإمكانتؤمننظرية

فيتوجدالبكتيرياأنباستيرأوضحوقدمثلا.كالقاذورات

انظر:انتشارها.علىالسيطرةيمكنولكنتقريبامكانكل

التلقائي.التولد؟البكتيريا

بإنقاذهباستيرعرف.الصناعةمجالفىأعماله

صتأصستيياتابدايةفمندفرنسا.فىوالنبيذالحريرلصناعتي

أخبيذاطعماأذلاستيرلاحظبمالميلاديعشرالتاسعالقرن

أنهوأوضح.صناعتهأثناءفيهباتالميكرربدخولمرارةيزداد

فيها.المتحكمالحرارةباستخدامالجراثيماهذهقتلبالإمكان

هذهوتسمى،الجراثيملقتلوسيلةالحرارةاستخداموأصبح

نفسهاالطريقةهذهبا!شجرالستخدموقد.البسترةالومميلة

.البسترةانظر:.والطعاموالبيرةالحليبلحفظ

م!الحريرصناعةإنقاذفيالمساعدةفيباستيربدأ

وقتلببرينيدعىمرضظهرفقد.أم865عامالاندثار

مشواتأحدةلحثأدولعدالحرير.ديدانمنكبيراعددا

بيضيهاأسديأهومعيماباومي!هناكأنإلىتوصل

فيالجرثومةهذهمنأضخلصاوأن،المرضويسببالديدان

نهائيا.الرضهذائبعدسوفالحرير،ديدانحضانات

التيالجراثيماأنباستيربرهن.الطبمجالفىأعماله

وبرهن.الأمراضمنكبيراعدداتسببالجسمافيثرتت!ظ

بعدوضعتتممعملفىإضعافهاتمإذاالجراتيمأنأيضا

مناعةكونقدي!صنالحيوانفإن،حيوانجسمفيذلك

هذهالميكروباتمحاربةعمليةوسمى.للميكروبمقاومة

مرضضدالضأنبتطعيمالتطعيمقيمةثبتتوقد.التطعيم

لمنعالتطعيمالممتخدامإمكانأثبتكماالجمرةيسمى

انظر:.الحيواناتأمراضمنوغيرها،الدجاجكوليرا

.لجمرةا

داءوهوأم،881عامالكلبداءدراسةفيبا!ستيربدأ

!عاعاتأمضىوقد.بهالمصابةالحيواناتبعضةينتشرقاتل

هذاحدوثيمنعتطعيمإيجادعنبحثامعملهفيتحصىلا

بهذامصابكلبعضأم885عامأيامأحدوفي.المرض

لاستيرإلىوالداهفتوسلميستر،جوزلفيدعىصبياالداء

استخدامفيالامرأولباستيرترددوقدابنهما،ينقذأن

منأسابيعولعدأحيرا.وافقلكمهالبشر،علىتطعيمه

الصبييصبولم.لقاحهنجحبالق!قمليئةكانتالعلاج

داء.،الكلب:انظر.الكلببداء

في،ام282عامديسمبر72فيلاستيرولد.حياته

ورحلتللجلود.دباغاوالدهوكانبفرنسا.دولمدينة

وكان،الأوليتعليمهنالحيثأرلوامدينةإلىأعائلةا

.الحرصشديدكانأنهغير،تعلمهفيبطيئاباستير

دراسةفيأخيراوبدأ.الفنمجالفيموهبةلهوكانت

باريمم!.فيسوبيريورنورمالإيكوأ!فيالكيمياء

فيالأستاذيةدرجةباستيرنالأم984عاموفي

التخمردراسةفىوبدأبفرنسا،محتراممبورجفيالكيمياء

التخمر.انو:.بالميكروباتالموادت!صسيرمننوعوهو

لدرجةالصناعاتبعضتحسينفيأسهأعماأفادتوقد

آلتالشديونهادفعمن-البعضقالكما-نرنسام!خت

بروسيا.جمكلالحر!لعدأجهاإ

إي!صلشىالعلميةللدراساتباتهـمديراأصب!!

ما867عامالمنصبهذاتركلكنه1857،1عامنورمال

فيبجلطةأصيبأم868عاموفي.لابحاثهأجتفرغ

تمنعهلمالضعيفةصحتهلكن،جزئيبشللأصابتهدماغه

باستيرمعهدإنشاءتملمجهوداتهوتقديرا.عملهمواصلةمن

،الأمراضلدراسةعالميمركزوهو،أم888عامبباريس

المعهدلهذامديرابا!شيرواستمروعلاجها.منها،والوقاية

المعهد.هذامبنىداخلكبيرةقبةتحتودفن،وهشاتهحتى

لطغيانرمزاكانتباريسفيكبيرةقلعةابقي

الثورةأوائلوفي،أم978عاميوأ!يو41يومكطو.أطل!صيةأ

وأقنع.الباستيلعلىالباريسيينمنحشداستولىالفرنسية

جنودهيسحببأنعشراسمادسلويسالملكالعملهذا

يحتفلالتاريخذلكومنذ.الثورةلقبلوأن،باريسمن

قومية.عطلةبوصفهيوليو41بيومالفرنسيالشعب

الماسولدأ.أم!78عاميوليو41يومالثوارأيديفيالباسيلسقط

المقيت.السصهدمالتالياليوم!ي



99بليس،باسكال

بنىوقدومتينا.قويامبنىتعنيالفرنسيةباممتيلوكلمة

باريسفىالباستيلأم037عامالخامستشارلالملك

وأالملكيعارضمنلكلسجناامشخدمتثم،قلعةليكون

إلاالباستيلفييكنلمام978عاموحتى.رجالهأحد

المساجين.منقليلعدد

لكيالبالمعتيلالثوأرحاصرأم978يوليو41وفى

علىالنارالجنودوأطلق.بهالختزنالبارودعلىيستولوا

علىوتغلبواالقلعةاقتحموأالناسلكن.المهاجمالجمهور

فيالناسبدأالتاليأليوموفيالسجنمديروقتلواالجنود

الباستيل.هدم

)الخاماتالتشكيلىالتصويرأنظر:.ألوانياستيل،

(.الترقيم)أقلامالتلوينقلمالتقحية(بموالأساليب

تقطنالناسمنمجموعةالباسك.شعبالياسك،

وأممبانيا.فرنسابينالحدودجانبىعلىالبرأنسجبال

فرنسا،فيالباسكسكانمن.6ءه000حواليويقطن

أسبانيا.فيالمليونونصفمليونينحوالييعيشبينما

فىعاشوافقد.الباسكأصلعنالقليلإلالايعرف

مثلقديمةشعوببجوارهمتستقرأنقبلطويلا،البرانصر

وأبسكيراتسمىالتيالباسكولغة.والأيبيريينالغال

اللغاتمنأخرىلغةأيةإلىواضحةبصلةتمتلابسكارا

خاصةمتحدةحكومةتحتأبداالباسكيعشولم.المعروفة

وأ،محليةمجموعاتإلىدائماينقسمونكانوابل.بهم

مأ379عاموفي.الأممباناأوالفرنسيونيحكمهمكان

معظمأممبانيادكتاتورفرانكوفرانسيسكوالجنرالألغى

البسكيرا.استخدامذلكفيبماالأسبانالباسكحقوق

مطالبتهمالباسكمنالكثيرجددالستينياتأواخرومنذ

بينالنزاعهذاعننشأ.منفصلةوثقافةبهمخاصةبحكومة

مأ089عامفي.العنفانتشارالأسبانيةوالحكومةابىث

ذاتياحكماالباسكشععبالأسبانيةالح!صمةمنحت

منطقةالثلاثالباسكمقاطعاتوأصبحتمحدودا.

البرلمانتنتخبالمنطقةوبدأتأسبانيا،داخلالذاتيللحكم

التعليمعلىماحدإليتسيطربدأتكمالها،الخاص

الداخلية.الشؤونمنوغيرهاوالضرائبوالشرطة

أسبانيا.:أيضاانظر

قيسفيتستخدمالمتريالنظامفيوحدةا!اسكال

المستخدمورمزها(المساحةوحدةعلىالمؤثرة)القوةالضغط

نيوتنمقدارهاقوةضغطالواحدالبالممكالويساويء!.هو

!لتمطفإذا.النيوتنانظهـ:واحد.!رلغصعلىوا!

الضغطكميةفإن2م5قدرهامساحةعلىنيوتن03قوة

الأخرىالمتريةالوحداتومن.باسكال6تساويالمبذول

0001يساويالذيالكيلوباسكالالضغطلقياس

ويقاس.باسكال000001يساويالذيوالبارباسكال

الأرطالبعددالإنجليزيالنظامأوالعرفيالنظامفىالضغط

الواحدالباسكالويمساوي.المربعةالبوصةعلى

باسمالباسكالسميوقد.مربعةرطلابوصة.،...541

.باسكالبليسالفرنسيوالفيلسوفالعالم

فيزيافط،م(.2661-261)3لليس،باسكال

فيالسوائلعلىبتجاربهاشتهرفرنسيوفيلسوفورياضي

فيالاحتمالاتبنظريةالخاصةوبأعمالهالفيزياء،مجال

أسلوبإيجادفييسهمأنباسكالاستطاع.الرياضيات

الريفية.الرسائلبمجموعتهالفرنسىالنثرفىجديد

السوائلضغطمجالفيالمهمةباسكالأعمالأدت

خلالظهرالذي،باسكالقانونالمسمىالمبدأإيجادإلى

هذاوينص.الميلاديعشرالسابعالقرنمنالخمسينيات

ضغوطاتنقلالأوعيةفىالموجودةالسوائلأنعلىالمبدأ

تقومالتيالعملياتيوضحكما،الجهاتكافةفيمتساوية

والرافعات،الفراغيةوالمضخاتالهواء،ضاكطاتبها

انظر:.والمضاغط،السيارأتورافعات،الهيدروليكية

.قانون،باسكال

وزنا،للهوأءأنإثباتعلىبالمسكالتجاربساعدت

شكوكأزالوبذلكفرأغا،ينتجأنيمكنالهواءضغطوأن

.الفراغوجودإمكانفيالوقتذلكفىالعلماء

قدمالميلاديعشرالسابعالقرنمنالخمسينياتوخلال

نظريةفيرماتديبييرالفرنسيالرياضياتوعالم،باسكال

عامباسكالوصممتطبيقاتها.بعضوناقشا،الاحتمالات

مساويارقمكلفيهيكونالأرقاممنثلاثياتنظجماام465

جانبهوعلى،اليمينجهةمنلهالمجاورينالرقمينلمجموع

ويمكن.مباشرةأعلاهيكونالذيالصففيالأيسسر

فيباسكالمثلثس!الذيالتنطمهذاامشخدام

واخترع.والتوافيقالتباديلأن!:.الاحتمالاتحساب

.والضربالجمععملياتتؤديحاسبةآلةأيضاباسكال

بفرنسا.فيراند-مونتكليرمدينةفيباسكالولد

واشتغلطفلا.كانأنمنذالرياضياتفينبوغاأظهروقد

عامأواخروفىالجانسينية،تسمىدينيةحركةفي

مدينةفىالجماعةهذهأديرةمنديرأدخلام465

أتهمتوقد.كورنليوس،جانسين:نظرا.لرويا-بورت

قائدهموأدانت،بالبدعةالجانسينييناليسوعيةالمنظمة

فوراباسكالقامالاتهامهذاعلىورداآرنولد.أنطوني

لاقتوقد،الريفيةالرسائلسميتساخراكتيبا18بنشر

.أم657و1656عاميفيعظيمةشعبية



نونقا،لسكابا0،1

عنوفاتهوحتىأم658عاممنذيدافعباسكالظل

لماالذيهذاعملهمنأجزاءبعضوجدتوقد.عقيدته

باسموطبع،وفاتهبعدالوقتذلكفياكتملقديكن

حدوداهناكبأنباسكالإيمانعنالعملهذاويعبربنسيز.

منالإيمانوأن،العقليدركهاأنيمكنالتيللحقائق

الحقائق.إلىالرئيسيالمرشدهوالمسيحيةبالرلحمالةالقلب

.الأدب،الفرنسى:أيضاانظر

ممدأأيضايسمىلباس!ظقانون.قالونياسال،

صىا!وجودأسسا،اعلىأضغطاأترويصف،بالمسكال

ضوعالوالسائلعلىالمبذولالضغطأنعلىوينصوعاء.

الإناء.أنحاءجميعصىمتساويةبقوةينتقلمغلقإناءفي

الرفيعةالزحاجةتكسرفيالسببالقانونهذاويفسر

إلىالفلينةضغطحالةفيلفلينةوالمغلقةبالماءالممتلئةالجدار

العالمباسكالبليسباسمباس!!القانونسميوقد.أسفل

السابقة.الترجمةصاح!،الفرنسيوالرياضي

بليس.،باسكالبمعلم،السوائل:أيضاانظر

إنحليزيشركا.(م5771-6071)جون،سكرفيلبا

فوف!طلىوا!و%.سبكربطئال!ضبيعملكان

إخراخخطواتثا!فيبالجودةواهتمامهالجيدللتصميم

هذاشىأورولادوأعلىإنجلتراتفوقأسبابمنالكتاب

صحمنثروةجمعأنوبعد.الو!طذلكفيالمجال

طموحابرنامجاباس!صفي!بدأباللكالمصقولةالأدوات

الطباعةحروفوصنعصممفقد.أم075عامللطاعة

وكان-مطبعتهمنخرجكتابأولوقوبل.بهالخاصة

قبلمنبالدهشةقوبل-أم757عامفيرجيلللشاعرطبعة

لجماله.نظراالقراءو

بإنجلترا.ولفرليفيباسكرفيلولد

تش!جليرسام(.-091)8لمحكتورياسمور،

المستطيلتشملالتي،التجريديةبرسوماتهاضعتهر،بريطاني

فىالتيتعرضبصالةحالياالموجودة،الداخليوالبحر

تعليمهونال،سريبمقاطعةكلشامفيبامممورولد.لندن

بوصفهلاسموررلممموقد.لندنقربهارومدرلعمةفي

التيالرسوماتمنعددايوستنطريهتمجموعةفيعضوا

رسمالتيلوحتهذلكأمثلةومندقيقا.نقلاالواقعتنقل

بعدالتجريديأسلوبهإلىعادوقدالتايمز.نهرمناظرفيها

أضانية.االعالميةالحرب

ليسوتو.:انظر.ياسوتولالد

.(-أم)229جناديفتشنيكولاي،باسوف

معأم39ءعامفيتمكن،مرموقروسيفيزيائيعالم

مبادئوضعمنبروخروفألكسندرالفيزيائىالعالم

عاموفىالراديو.موجاتلتضخيمالجزيئاتطاقةاستخدام

لتشغيلمحسنةطريقةوبروخروفباسوفنشرأم559

ا!ليزر.انظر:الميزر.سميتالتيالمضخماتتلك

معالفيزياءفينوبلجائزةتقاسمأم469عاموفي

عمل.منبهقامالمانظراتاونزتشارلزالأمري!صالفيزياءعالم

وتخرجسابقا(،)بتروجرأدبطرمحبرجفيلاسوفولد

وفيبموسكو.والفيزياءالهندلممةمعهدفىأم059اعا

للفيزياءلبيدفبمعهدمختبرمساعدع!تام489عاء

.ام989إلى7391منللمعهدمديرا:أصتىبموسكو.

الجهيرالصوتمقامتقومالباسونآلة.آول،الياسون

والأوركسترات.الموسيقيةالفرقفىالنفخآلاتقسمفي

معدنيأنبوبلداخلمتصلمزدوجأنبوبوللباسون

الفمنهايتيإحدىوتدخل.الملتويالفماويسمىمتوسط

يبلغأجزاءأربعةمنالقناةوتتكون.الخشبمنقناةفي

.م.42معاطولها

علىيضغطبينماالمزدوجالأنبوبفيالعازفوينف!!

تغلقتفئأوالمفاتيحوهذه.القناةعلىمفاتئموجودة

موسيقيةودرجاتنغماتعلىأطحصولالنغماتثقوب

طولضعفطولهايبلغباسونالكونتراوآلة.محتلفة

أقلتكونبحيثمضبوطةفيهاالصوتودرجة،الباسون

واحد.)أوكتاف(موسيقيجواببدرجة

طورتآلةوهيالفاجوتومنمأخوذأجاسوناوش!!

السابعالقرنمنذالباسونوأصبح.أم045عامإيطاليافي

ثابتة.أوركستراليةآلةالميلاديعشر

بالفلبين.مانيلاجنوبىلوزونجزيرةفيمدينةلاسي

مانيلامدينتايحدهامانيلا،خليجساحلعلىوتقع

العاصمةمنطقةمنجزءاالآنأصبحتوقد،وباراناكي

نسمة.326.636س!!انهاوعدد.الوطنية

الفلبينيالحربيالطيرانمجمعمقرهيباسيمدينة

مطارإلىإضافة،ني!صلاسطيرانقاعدةفيالمتمركز

المدني.الطيران

مانيلا،بالعاصمةباسيمدينةتافتشارعامتداديربط

الذيمكسيكوأفانيداهوقديماالشارعهذااسموكان

تستخدمباسيكانتالفترةتلكوفي.كافايتإلىيؤدي

تنقلكانتالتىالشراعيةالسفنوخروجلدحولميناء

تأجيرتموقد.المكسيكفيوأكابولكومانيلابينالتجارة

ماء!.عاموفى،أم479عامريزالاباالمدينة

باسي.الأصلياسمهااستعادت

تاريخ.،الفلبين:أيضاانظر
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كلفيادعرتيةالجماعاتأكبرإحدىالباشتوديون

نصفحوالييشكلونوهم،والباكستانأفغانستانمن

معظميعيش.الباكستانسكانوخمس،أفغانستانسكان

أفغانستانشمرقى:الدولتينبينالحدودقربالباشتونيين

.الباكستانوغربي

الباثا!،مثلأخرىمسمياتالباشتونيينعدىويطلق

منفرعوهىالبوشتو،بلغةيتحدثونوهم،والبماختون

البختوأوالباشتونيةأيضاوتسمى،الفارسيةاللغة

.مسلمونوغالبيتهم

فيموزعةقبيلة04حوالىمنالباشتونيونيتكون

ويدير.القرابةعلاقاتتربطهاالتيالعائلاتمنمجموعات

نأورغم.جرجماهالمسماةالديمقراطيةالمجالصالقبليةالشؤون

يقاتلغالبا،أنهمإلا،الخارجمنالغزاةلمقابلةمعاتتحدالقبائل

.عديدةقرونابينهممحتدمةالحزأزاتوتظلبعضابعضهم

منوغيرهالقمحيزرعون،فلاحينمنهمالكثيريعمل

والبعضالسكر.وقصبوالبندقوالجوزوالفواكهالحبوب

الأغنامويرعونالخيوليربونبدوالباشتونيينمنالاخر

فيالفلاحينمنكثيرويعيش.والجمالوالماشيةوالماعز

فمعظمهمالبدوأما.بالشمسالمجففالطينمنبيوت

البعضيجمعكماالماعزشعرمنمصنوعةخيامايسكن

والرعى.الفلاحةبينمنهم

الباشتونيينأسلافعاش..مقعام0004حواليقبل

عشرالسادسالقرنوفي.أفغانستانالانيمسمىفيما

القرنفيأما،الحاليةباكستانإلىبعضهمانتقلالميلادي

أرادتوعندما،العشرينالقرنأوائلوحتىعشرالتاسع

المقاتلونحاربهافقدأفغانستانعلىسيطرتهابسطبريطانيا

.الحروبمنسلسلةفيعليهاوانتصرواالباشتونيينمن

الاتحادغزاأم089واوائلأم979عامأواخروفي

العصاباتحروبوبدأت،أفغانستانالسابقالسوفييتي

لمقاتلةالباشستونيينمنالألوفمئاتضمتالتي

.الباكستانإلىالسكانبعضونزع،السوفييت

.باكستان،افغانستان:أيضاانظر

وأوروبا.اسياووسطإفريقيافييعيشجارحطائراليالتدق

وذيلمستديرانقصيرانجناحانلهالحجممتوسطصقروهو

بخطوطأبيضصدرأ!االباشقطائروإناثوذكور.طويل

خمسةإلىثلاثةمنبهرماديوذيلها.محمرةبنيةأوبنية

عنقه.خلفبيضاءوبقعةرماديظهروللذكر.داكنةخطوط

قصيرةأجنحةالطيورولهذه.بنيظهرلهاالباشقطائروأنثى

الباشسقطيورتساعدالملامحهذه.نحيلطويلوذيلعريضة

طولهاوالذكوربفريستها.للإمساكالهواءفيالمناورةعلى

سم.38حواليطولهاواللإناثسم03حوالى

ويستطهيع،المشجرةالمناطقفييعيش.الصغيرةبالطيوريتغذىالبماشق

فريسته.ملاحقةفيالأشجاربينبسهولةالمناورة

كذلكيتغذىوهوبالعصافير.غالباالباشقيتغذى

معظم.الصغيرةوالحيواناتالأخرىالصغيرةبالطور

الاخضرار،دأئمةأشمجارفىأعشاشهاتبنيالباشقطيور

الباشقأنثىتبيض.الشجيراتفيتعشم!أحياناولكنها

بقعبهابيضاتوستثلاثبينيتراوحالبيضمنعددا

الصقر.:أيضاانظر

البلادفىالبريالحيوانانظر:.المغردالباشق

)الطيور(.لعربيةا

فيلسوف.(م2991-4881)جاستونباشلار،

والابستمولوجياتارلإلعلومحقلفياشتهرفرنسي

عمليةدراسةحقلفياشتهركمافلسفيا(،المعرفة)دراسة

الظواهر(دراسةفيفلسفي)اتجاهظاهراتيةزوايامنالإبداع

والعلومالرياضياتفىالليسانسعلىحصل.ونفسية

فيالدكتوراهعلىوحصلالفلسفةذلكبعدودرس

ما039عامعين.أم279مشةالفلسفةقسمالاداب

.ام549عامتقاعدأنإلىباريسبجامعةللفلسفةأستاذا

وبقضاياوفلسفتهاالعلومبتاريخمؤلفاتهفياهتم

كبيرعددفيأيضاأهتمكماالعلميةوالمعرفةألابستمولوجيا

وأثرهاالشاردةوالتأملاتوالتخيلبالشعريةمؤلفاتهمن

والرؤيةالنفسيبالتحليلإياهارأبطاوالمتلفنالإبداععلى

.وبالموضوعبنفسهاالذاتلوعيالمعمقة

العلمى؟العقلتكوينالكتبمنالعربيةإلىلهترجم

حدس،الزمنجدلية؟التطبيقيةالعقلانية،العلميالفكر

)علماليقظةأحلامشاعرية،المكانجماليات،اللحظة

(.الشاردةالتأملاتشاعرية



الباص2"أ

نظرتحهشرحاليقظةأحلامشاعريةالأخيرهذاوفي

التأملاتأنلإيضاحوجهدالشاردةالتأملاتأنثويةحول

فيالمؤنث)الجانبالأنيماإلىتنتمىاليقظةوأحلامالشاردة

الأنيماأنويرى(وامرأةرجلكلفيالإنسانيةالشخصية

بحالةويربطهالراحتناالداخليالمبدأوأنهاضعفاليست

الرالطالخيطيؤكدحيثأ!شاعريةاوالصوروالتخيلالإبداع

أطحظةواالإلداعلحظةفيالأليماوبينوالفناح!الحلمابين

ال!صتابفيظاهراتيمنهحعبرجهدوقد.خاصةالشعرية

وعيمسيرورةوإيضاحاصشاعرياالتخيلموضوعدراسةفي

العميقةالمشاركةخلالمنالشاعريةبالصورالمعجبةالذات

اتكاءحقيقيشعركلفيالخلاقأضخيلاسيرورةفيللذات

الأنيما.علىكليهماوالمتلقيالمبدعمن

العناصرفيهاتناولالتيكتبهمنعددمعالكتابوهذا

التيأحضبام!والإلداعوالأحلامالوعىفيودخولهاالأربعة

انتيوهيالأدباء.اأوساطفيخاصةواسعارواجاراجت

الماءللنار؟النفسيالتحليل،والأحلامالهواء:ىاوينكأ

.اورنوأحلامالأرض؟الإرادةوأحلامالأرضبموالأحلام

الحافلة.:ان!إ.الباص

ويسمى.للأرضالداخلياللبهوالأرصياطن

قطرهويقدرأضقيلة(.االباطنية)الكرةفالأربجوفأيضا

منيتألفأنهالعلماءيعتقدتقريبا.كم0052بحوالي

رئيسى.بشكلونيكلحديد

.الزلازلمرسمة:أيضاانظر

عيلية.لإسمااان!:.طئيةلباا

982؟هـ،312-)213؟أبوبكرالباغندى،ابن

سليمانبنمحمدالمحدثبنمحمدبكرأبوم(.-259

الحافظالإمام،الباغنديالواسطي،الأزديالحارثبن

وكانببغداد.الشأنهذاأئمةأحدالعراقمحدثالكبير،

هـ.227سنةلوا!عطسماعهأول

شيبةأبيبنبكروأبيالمدينيبنعليمنوسمع

ودعلجعقدةابنعنهحدث.وغيرهمشيبةأبيبنوعثمان

ممنوكان.وغيرهموالطبرانىالشافعيبكروأبوأحمدابن

وتفرد.وعمروصنفجمع

بهوعني،البعيدةالأمصارإلىالحديث!مبي!!فيرحل

مسندمؤلفاتهمنعارفا.فهماحافظاوكانعظيمةعناية

الأمالي.عبدالعزيز،بنعمر

إيطالي،مغن.(أ-9)35لوشيالو،بالمحاروتي

وقد.العشرينالقرنفيالأوبرانجومأشعهرمنواحداأصبح

للنغماتأدائهوسلامةالمرنالدافئلصوتهشهرتهنال

غنائه.أثناءالعميقولشعوره،العالية

الإيطالية،والأغانيالأوبراعلىلاشاروتىركزوقد

فيرودولفودور:مثللأدوارأدائهفيشهرةونال

لاميرمور،ديلوسيافيإدجاردودور:ومث!!،البوهيمى

منالسبعينياتأواخروفىريغوليتو.فيماتتوادوقودور

مثل:،مسرحيةأدوارأداءفيبافاروتيبدأالعشرينالقرن

تروفاتوري.إيلفيمانريكودوروتوسكا،شىماريوردو

أولوظهربإيطاليا.مودينافيباشاروتيأ!شيانوولد

مأ619عامإيطاليافيإيميليانيلريحيومسرحعلىمرة

رودوأسفو.بدورقامحي!

مساحتهاتبلغألمانياشرقيجسوبفيولايةرببف

944.11)000حواليسكانهاوعدد2،كم465.07

جبالوتقطعهابهاتحيطهضبةالولايةمعظم.نسمة

بافارياجنوبيالواقعةالبافاريةالألباأ!جباتتسدر.مرتفعة

وتقع.النمساويةالحدودعلىأضيرونيزيةاالألبا!جبافى

البافارية.الألبجبالفي-ألمانياقممأعلى-ززغسبتزقمة

منبافارياوتشربالبحر.سطحفوقم6632وترتفع

ومين.الدانوبنهري

وبحيراتهاجبالهايرتادممياحيةمنطقةبافارياوتعد

بعضحقولهاوتنتج،عامكلالزوارآلا!البديعة

،والشوفان،الجنجلونباتوالعلفكالشعير،المحاصيل

إنتاجفىالجنجلويستخدم.والقمحوالجاودار،والبطاطعس

لبافاريا.المهمةالمنتجاتأحد،البيرة

تصنع.ونورمبرجميونيخهمالافارياشىمدينتينحبرأ

إلكترونيةمنتجاتوحاضرتهابافاريا،مدنكبرى،ميونيخ

مركزأنهاكما.أخرىعديدةمنتحاتوبصريةومعدات

فىمدينةأكبرثاني-نورمبرج:تحتمتهروالنشر.للطهباعة

منكلابافارياوتضم.الزنجبيلوكعكبالدممما-بافاريا

منعدداتضمكما.وريجنزبورغوفيزبورغ،أوغسبورغ

بافارياموقع

!فح!أئملابر--

لا!مابافرباحمضتم تشلكلاحا

-رالدمسالحرو+

لأصث!!ببمويديمرا!3-ص-

بطالياسلو!مط

لمانياأ

يه!حمى!وو3!1

.نورم!رج

رلافلا

أ!سثزكير!

هـ.ميولابيخ
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وأوبراميرجاو،بايرويتأهمهاالأخرىالشهيرةالمدن

ودكاو.وبركتسجادين

وجمهورية،ومملكة)إمارة(،دوقيةبافارياوكانت

السلتيونوكانتاريخها.منعديدةأزمانفيوولاية

دوقيةوأصبحت،الميلاديالسادسالقرنفيالمنطقةيقطنون

السادسالقرنفيالجرمانيةالقبائلغزتهاعندماألمانية

إلىم119عاممنالبافاريونالدوقاتوحكمها،الميلادي

وقدوتلسبالق.أسرةقبضةفيسقوطهاحتى،أم018عام

مقاطعةأصبحتأنهاإلاام،508عاممملكةنابليونجعلها

.أم871عامألمانياتوحيدعندالألمانيةالإمبراطوريةمن

(ام189-191)4الأولىالعالميةالحربوعقب

وغزاهاألمانيا.منجزءاثم،وجيزةلفترةجمهوريةأصبحت

(أم459-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالالحلفاء

وأصبحتألمانيا.استسلامبعدالأمريكيةالقواتواحتلتها

ألمانيا.غربمقاطعاتمنمقاطعةلاحقوقتفى

ميونيخ.بمأوغسبورغ:أيفئاأنظر

عضو001و...منأكثرتضمجماعةلود!جز؟فلو

للجهةمواليةتكونأنمنهاوالغرضونيوزيلندا.أستراليافي

وحبوالصدقالعدلبمبادئالتمسكمع،الدستورية

لودجز،البافلوبشأنالقديمالملكيالمرسومصدروقدالخير.

عامحوالىفيالإنجليزالممثلينبينمنتشكيلهاأعيدكما

عنالبحثثورةأثناءأستراليافىبدأتوقد.ام822

.أم485عامحواليفكتوريافيالذهب

أم(.369ا-)984،بتروفيتشإيفان،بافلوف

جائزةنالالأعضاء.وظائفعلمعلماءمنروسيعالم

فيبحثهعنام،409عامالأعضاءوظائفعلمفىنوبل

فيلجحكمالمعديالعصبأنكيفأوضحفقد.الهضم

وللبنكرياس.للبطنالهضميةالعصاراتانسياب

الفترةتلكتلتالتيسنةالثلاثينخلال-بافلوفظل

ترابطلتكراريمكنأنهاكتشفوقد.الدماغعمليدرس-

مثلالطيعىالمثيرمقاميقومأن،الجرسمثل،صناعيمثير

مسيلانفيمتمثلفسيولوجيفعلردإحداثفيالطعام

وفي.الشرطيا!لنعكساسمهذاعلىوأطلق.اللعاب

بهذهفعلبردليقومكلبادرب،تجاربهأشهرمنواحدة

المكتعسبة،العاداتكلبأنيؤمنبافلوفوكان.الطريقة

لمملسلةعلىتعتمد،للإنسانالعلياالعقليةالأنشطةحتىبل

المنعكس.الفعلانظر:.المشروطةالانعكاساتمن

فيتعليمهوتلقىروسيا،فيريازانفيبافلوفولد

وألمانيا.روسيا

جوائز.،نوبل؟لسلوكا:أيضانظرا

روسية،باليهراقصة1(.319-1881)انابا!وفا،

موتبرقصةواشتهرتجيلها.فيراقصةأشهرأصبحت

لهاألفهادقائقثلاثمدتهافرديةرقصةوهيالإوزة

فوكين.مايكلالروسىالملحن

فىوتخرجتبطرممبرجسعانتفيبافلوفاأناولدت

بالمؤسسةوالتحقتأم998عامللباليهالإمبراطوريةالمدرسة

بافلوفاأصبحتأم609عاموفي.للباليهالإمبراطورية

عامباريعرإلىوسافرت.المؤسسةفيالأولىالراقصة

للرقصدياجيليفسيرجيبشركةالتحقتحيتأم909

عاممنذنهائياروسعياوتركتروسيز.بالتسوالمسماة

الأولىالعالميةالحربوأثناء.لندنفىواستقرتم4191

بعدةوقامتالخاصةشركتهاكونتأم(189أ-19)4

هولندا.فىلاهايفىوفاتهاقبلالعالمحولجولات

البرشمالىفيبافينجزيرةتقع.!جريرة،يا!ين

الشماليةالكنديةالمقاطعاتمنجزءوهي،الكندي

العالم،فيالجزرأكبربينمنالسادسةوهي.الغربية

الحديدبرواسبغنية2.كم04570.5مساحتهاوتغطي

علىوالإسكيموالدنماركيينمنقليلعدديعيع!.الخام

العالي.الصخريمماساحلها

علىرادارمحطاتالمقحدةوالولاياتكنداوتملك

ويقع.الشماليالإنذارنظاممنجزءاتعدبافينجزيرة

خليجويفصل.الجزيرةهذهعلىالوطنيأويوشكمتنزه

ويكون.الشمالمنوجرينلاندبافينجزيرةبينبافين

الصيف.فصلفيقصيرةلمدةالجليدمنخالياالخليج

الفقمةوحيواناتالسوداءالحيتانالخليجفىوتعيش

إلىنسبةوالجزيرةالخليجعلىبافيناسمأطلقوقد.والفظ

.أم616عامالمنطقةاكتشفالذيبافينوليم

ولم.،بافين:أيضاانظر

مكتشفاكانام(.622-1)584وليم،بادين

حملةمعجرينلاندإلىأم216عامذهبإنجليزيا،وبحارا

الممرلاكتشافحملةقادام615عاموفي.امشكشافية

الشمالىالممرانظر:آسيا.إلىالمؤديالغرجمماالشمالي

عامأكتشفهالذيبافينخليجععلىاسمهوأطلق.الغربى

اكتشفكما.بافينجزيرةعلىوكذلكأم،616

سنةفىوأصبح.ام561وعامام612عامجرينلاند

السيرونشرألسمير.جزيرةإلىيصلأوروبيأولأم661

تخطبافينوليمرحلاتعنقصصامارخامكليمنت

كانبينمابافينتوفىام(.881)بافينوليمأسفارعنوان

الخليجفىقشمجزيرةفوقالإنجليزيالجيمشفىيخدم

العربي.



جعفرأبوقر،البا401

-677أهـ،41-)57جعفرأبوالباقر،

لنمحمدجعفرأبوالمحدثالفقيهالإمامالسيدم(.732

رضي،طالبأبيبنعلىبنالحسينبنالعابدينزينعلي

المدني.،الفاطمىالعلوي،عنهمالله

مرسلأ،عنهاللهرضيوعليب،عيالنبيجديهعنروى

وأمعبال!اب!وعنأيضا،مرسلاوالحس!تالحسنجديهوعن

جعفرابسهعنهوروى.وطائفةعمر،وابنوجابر،،سلمة

وخلق.،والزهري،وأبوحنيفة،جريحوابنوعطاء،،الصادق

والسؤدد،والعملالعلمبينجمعوامنأحدكان

تبجلهمالذينعشرالاثنيالأئ!ةاأحدوهو،والثقة،والشرف

الدين.بجميعوبمعرفتهمبعصمتهموتقول،الإماميةالشيعة

.الشأنكبير،اللهلكتابتاليامجتهدا،إماما،أبوجعفروكان

وغيرهالنسائيوعدهجعفر.بألىالاحتجاجعلىالحفاظاتفق

بالمديسة.ودشنبالحميمةتوفي.بالمدينةالتاب!نفقهاءفي

-056هـ،304-)338بكرأبو،الباقلاني

القاسم،بنجعفربنمحمدبنالميبابنمحمدأم(.130

ومحدث،بارعفقيه.المال!ضالباقلانيلكرأبوالقاضي

وطريقةوالجماعةالسنةأهلمذهبعلىومتكلماحجة،

كان.عصرهفىدالعراقالمالكيةرئاسةإليهانتهت.الأشمعري

العباسيةالدولةبينرحاهادارتالتيالحربفيأعتيبةاقائد

حججتمزيقفىالقويالأثرلقلمهوكان.الفاطميةوالدولة

والفطةالذكاءفيغايةذكيا،اللهرحمه.كانالفاطميين

عفيفا،الإسلامكرامةعلىمحافظا،نقاشهفيمسدداوكان

زوجةعائشةعنخبرني:الرومطاغيةلهقال.لفظهفي

رقج:قي!مافيهماقي!!اثنتانهما:الباقلانىلهفقال؟نبيكم

بعل،لهاوكادتلدفلمانبيناروجفأما،عمرانابنةومريمنبينا

ممااللهبرأهاقدوكلبعل،لهاوليسبولد،فجاءت:مريموأما

لكرأبوقال.جوابايحرولمالرومطاغيةفسكت.بهرميت

مصنىك!!:الباقلانيبكرأبيعلمسعةيصفالخوارزمي

القاضيإلا،تصانيفهإلىالناسكتبمنينقلإنمابغداد،في

له.الناسوعلمعلمهيحويصدرهفإن،الباقلانيبكرأبا

كان:والنهايةالبدايةفيكثيرابنأطقاوقد،كثيرةمؤلفات

مدةليلةكلفيورقةعشرينيكتبحتىيناملاالباقلاني

كتبهاالتيالكتيرةالمؤلفاتهذهومن.عمرهمنطويلة

الكبرىالإمامة؟اللمعشرحبمالإبانةشرح:الباقلاني

إجماعأمالي؟الحقائقبدقائقالتبصرةبمالصغرىوالإمامة

،إعجازالقرآن،الدياناتأصولفيالمقدمات،المدينةأهل

التمهيدوالإرشاد؟التعريفبمالكلامحقائقبمالأئمةمناقب

الردفيكتابالفقة؟أصولفىالمقنع،الفقهأصولفي

وهتكالأسراركشف:سماه،الفاطميينالباطنيةعلى

ببغداد.توفي.المسائلوتلخيصالأوائلتمهيدالأستار،

باقى.الدينأمينانو:.الدينأمين،باقي

الاستوائية،المناطقفييعيشالحجمكبيرقارضالياول

حيواناتطولولمجراوح.والجنوبيةالشماليةأمري!ظفي

بن6وزنهايتراوحبينما،سم8.و06بينالباحصا

كحم.أو.

وأرجلبدينوجسمومكتنز،صغيررأسالبا!طلحيوان

منلكلطويلةأصابعخممم!وهناكقصير.وذنبهزيلة

الباكاويغطي.الأماميتينمنلكلوأربعالخلفيت!ترجليه

كلاعلىويمتد،اللونأسودأوبنيالملمسخشنشعر

كيسانوللباكا،الأبيضالرقطمنخطوطأربعةجانبيه

يساعدانهواسعينتجويفينيشكلانفريدانكبيرانوجنبان

عالية.أصواتإطلاتعلى

.الغاباتفييعيشالححماكحيرقارضالباكا

،باراجوايإلىجنوباالمكسيكأواسطفيالباكاينتشر

وكولومبيا،بفنزويلا،الأنديزجبالفىيوجد!صما

،عادةالأنهاروجوارالغاباتفيالباكاولعيشوالإكوادور.

منالهربعلىيساعدهمما،السباحةيجيدحيوانوهو

الباكاحيواناتمعظموتعيم!الماء.طريقعن،أعدائه

جذوعأوالحطبأكوامأوالكهوفأوالجحورداخل

فيمرتينالباكاحيواناتمعظموتلدالصخور.أوالأشجار

.مرةكلفيجروينأوجروبمعدلالسنة

الليل،فىإلاطعامهعنل!بحثالباكاولايخرج

والفواكهوالثماروالجذورالأعشابمنغذاؤهويتكون

والذرةاسمكربقصبأيضاالباكاويتغذى.الالحمتوائية

تلكزرأعةمناطقفي،للصيادينفريسةيوقعهمما،واليام

اللذيذ.للحمهالباكاأ!يادونايصطادماوكثيرا.المحاصيل

)حيوانوالأسلوتالبريةللكلابفريسةحاالبايقعكما

النمر(.يشبهأمريكي

.(بمةال!)الغزواتننستاأفغا:نظرا.ووبب

باكثير.أحمدعدىانظر:.أحمدعليباكتير،



فيالطلقالهواءفيتقامالتيلالأسواقباكستانفياللدنمعظمتحفل

يحدحيث،باراراتاسمعليهاويطقالعامةوالساحاتالميادين

،الأحرىالمنتحاتوبعضوالملاب!الأطعمةمناحتياحاتهمالمتمسوقون

واضحهوكماالويققارعةع!بضائعهمبعرضالتحاربعضويقوم

.الصورةهدهفي

501باكسدان

تجمعالتيالمهمةالرابطةيمثلوهو.باكستانأهلمعظمدينالإسلام

الصلواتأداءوشكم.باكستانفىالتقافيةالجماعاتمحتلف!بين

فيالسسكريالمسجدمثلالمساجدفيالأخرىالديحيةوالشعائر

كراتشى.

الإسهلاميةباكستانجمهورية

ويدينآسياقارةجنوبيتقعإسلاميةدولةياكستا!

جمهوريةهوللدولةالرسمميوالاسحم.بالإسلامأهلها

جملةمن%79حوالييمارس.الإسلاميةباكستان

يدينونحيثالإسلاميةالشعائرالباكستانىالشعب

باكستانقيامفيالرئيسيالسببهووكان.بالإسلام

بذاتها.مستقلةكدولة

باسمالانيعرفالذيالإقليمبريطانياحكمت

القرنمستهلوحتىعشرالتاممعالقرنمنذباكستان

منجزءايشكلالإقليمهذاوكان.الميلاديالعشرين

الإمبراطوريةفيالمهمةالأجزاءأحدتمثلكانتالتيالهند،

عامأستقلالهاالهندبريطانيامنحتوعندما.البريطانية

تمحيث،دينيأساسعلىالبلادبتقسيمقامت،أم479

الشماليالجزأينباقتطاعوذلكباكستاندولةإنشاء

المسافةكانتوقدالهند.منالشرقيوالشماليالغربي

تتجاوزالجديدةللأمةالقسمينهذينبينتفصلالتي

تدينالقسمينهذينأفرادغالبيةوكانت.كمأ،006

الذينالشعبأفرادمنالعظمىالغالبيةأما.بالإسلام

منكانوأفقدالهند،منالأخرىالأجزأءفييعيشون

حدوثإلىالهنددولةتقسيمأدىوقد.الهندوس

فيماوذلكالمشقةصورمنالعديدوظهوركبير،اضواب

الدولتين.بينالحدودوعبورالأفرادبحركةيتعلق

الغربيةوباكستانالشرقيةباكستاناسمإطلاقتموقد

الرغموعلى.باكستاندولةيكوناناللذينالقسمينعلى

رباطبينهميجمعالإقليمينكلافيالشعبأفرادأنمن

وقد.بينهمفرقتقدالخلافأوجهمنالعديدأنإلاالدين

عامالأهليةالحربنشوبإلىالخلافاتهذهأدت

الشرقيةباكستانقيامإلىبدورهاأدتالتيام719

منوللمزيد.بنغلادشاسمعليهاأطلقمستقلةكدولة

باسمسابقايعرفكانالذيبالإقليميتعلقفيماالمعلومات

.بنغلادشانظر:.الشرقيةباكستان

باكستانفيمشكلةتمثلالثقافيالاختلافأوجهظلت

منعددمنيتكونالشعبلأن،اليومحتىقائمةزالتما

الخاصة.لغتهالهاجماعةوكل،المتعددةالثقافيةالجماعات

هناكولكن،الأرديةاللغةهيباكستانفيالرسميةواللغة



باكستان601

الححةترينهباكستانعلم

يشكلاروهماالهلالإلىإضا.صة

الإسلامى.للدينالتقليديالرمز

الأعلسيةاإلىيرمزالأحضراللود

.الماكمشاىالحنمعبمنالمسلمة

!!ر

-تريريم-!حع!حم!
.وكأبز9جى

!!

باكستانلجمهوريةالنبالةشعار

النرح!،رهرمنإكليلهو

الزهرةهياكرحسوزهرة

الإكلي!يحيط.الأولىاالقومية

أ!الة.اشعارعلىجحتويلدرع

-علزثعرتا5لآ6"ن3!ال!

هلأ0لح!--

إروارزأفغانثمتاقإ

الكورزءبالم

حمو!؟عصث!سور -،لحز-اتج!!-آ--4-د-في-

هـ1-هأشغر--37ضط!ا

-ا!سسرو!5قيالهتالمحمصأ1ث!أسرل!لكا

تملغمساحةوتعطيالهحدغر!شحالآسياحموليفيتقعباكستان

000/008.21نحو

وأالبلوشعيةسوىلايتحدثون،السكانمنهائلةقطاعات

اللغويةالحواجزهدهومث!.السنديةأووالبشتويةالبنجابية

الفرقةأسبابمنالأخرىالعناصربعضإلىإضافة

بمكانالصعوبةمنجعلت،الشعبأوساطفىوالانقسام

.واحدةأمةفيأجاكستانياالشعبأفرادوتوحدانصهار

الزراعةأجاكستانياالشعبأفرادمنالعديدويمتهن

بينما،أضعليماوالمعرفةمنحطالعضهمأصابوقدوالرعي

العديدويعيش.أضعليمامنحظأيالآخرالبعضينللم

عليهلعيشكانالذينفسهالنمطعلىالأفرادهؤلاءمن

التقليديةالممارساتأما.السنينمئاتمندأسلافهم

الحياةمميرعلىفعالأثرذاتتعتبرفلاالقديمةأحاداتوا

حيثباكستانشعبأبناءمنالمتعلمينأوساطفياليومية

.المدنفييعيشونالمتعلمينهؤلاءمعظمإن

تكسوهاالتيالعاليةالجبالباكستانفيوتوجد

المنبسطهة،الحصيبةوالسهول،المرتفعةوالهضاب،الثلوج

أهلمنالعظمىالغالبيةوتعيش.الرمليةأصشواطئوا

الشرقيالإقليمفيتقعالتيالمرويةأصسهولافىباكستالى

.باكستانلدولة

منطقةفيتتركزالسكانيةأعثافةأمعظمالكن

شرقيشمالفييقعخصيبسهلوهى،البنجاب

العاصمةوهي-أبادإسلامأيضاتقعكما.باكستان

الأجزاءومعظمللبلاد.الشرقيأصشمالياالجزءفي-القومية

بسببوذلك،السكانمنقليلعدديؤمهاللبلادالغربية

غيرالووفجعلمماالمخطقةيشملأسدياالشديدالجفاف

للزراعة.ملائمة

باكستانباسمالانيعرفأرزياالإقليماتاريخيعود

حينماوذلكتقدير،أقلعلىمضتسنة005.4إلى

يعرفكانفيماومزدهرةمتقدمةحصارةعليهتقوم!صانت

008مدةالحضارةهذهدامتوقداسمند.نهرواديباسم

قامتعامألفمروروبعد.واندثرتاضمحلتثم،عام

فيماعرفتالتيالمنطقةواستيطانبفتحالجماعاتبعض

كلالإقليمهذاحكمعلىتعاقبوقد.باكستانباسمبعد

وغيرهموالأتراكوالفرسواليونانالمسلمينالعر!من

التامئالقرنفيبريطانياقبضةتحتيصبحأنقبلوذلك

يساعدباكستانلدولةالمعقدالتاريخإن.الميلاديعشر

شعببهمايتصفاللدينوالتنوعأضعدديةاتفسيرعلى

ا.أجواثستانبا

الحكمنظام

ويرأسأم،173عامالباكستانىالدستورإجازةتمت

أعضاءبتعيينيقومحيثالوزراءمجلسرئيسالحكومة

ويقوم.وظيفتهبأعباءالقيامفيلمساعدتهوذلك،المجلعس

معظمإنحيثالدولةرأسمهامبأداءباكستانفيالرئيس

البرلمانويتكون.المراسمأداءفيتنحصرالدولةرثيسأعباء

ومجلسالنوابمجلسهمامجلسينمنالباكستاني

النوابمجلسأعضاءمنأخالبيةاانتخابويتم.الشيوخ

الأعضاءمعظمفإنالشيوخمجلسفيأما،الشعببوساطة

الإقليمية.النوابمجالسطريقعنانتخابهمايتم

مقاطعاتأرلغإلىباكستانتسقسم.الإقليميالحكم

الغربية،الشماليةالحدودومقاطعة،بلوخستانهي

مجلسالأقاليمهذهمنكلاويحكمأصسند.وا،والبنجاب

.الانتخابطريقعنأعفهمائهاختياريت!انواب

الحكمأجهزةفىالمسؤولناختياريتم.المحلىالحكم

أعباءلمباشرةوذلكالتعيينأوالانتخاببوساطةالمحلي

العاصمةهيأبادإسلام.والقرىوالمدنالعواصمفيالحكم

لكونهاالمركزيةالحكومةبوساطةإدارتهاتتمحيث،القومية

أباد.إسلامإقليمعاصمةاسمعليهايطلقمستقلةمقاطعة



701باكستان

باكستانرئيسإقامةمقر

ساليسرىالناحيةفييوجد

،الصورةفيالواضحالمبى

كماالبلاد.رئيسفيهويقيم

منالعديدأيضابالمبىيوحد

اختيارتم.الدولةمكاتب

محللتحلآبادإسلام

لباكستانكعاصمةكراتشي

تموقد،م9591عام

منالستينياتحلالإنشاؤها

العشرين.القرن

أفغانستانحدودتحاذيالتيباكستانأجزاءبعضوهناك

الحكومةوتمارس.القبائلمقاطعاتأسمعليهايطلق

أعضاءبعضولكن،المقاطعاتهذهعلىسلطتهاالمركزية

الشؤونمعظمبمباشرةيقومونالمتعددةالقبليةالجماعات

بأنفسهم.المناطقهذهفيالحكومية

منباكستانفىالقضائيالنظامشكون.المحاكم

وتعتبر،الامشئنافومحكمةالجنائيةالمدنيةالمحكمتين

فيقوميةسلطةأعلىهيباكستانفيالعلياالمحكمة

رأسعلىتكونعليامحكمةإقليمكلفيوتوجدالبلاد،

الإقليم.فىالقضائىالنظام

الباكستانيةالمسلحةالقواتتتكون.المسلحةالقوات

قوةإلىإضافةرجل،054).00نحوقوامهجيمقمن

موجزةحقائق

أباد.إسلام:العاصمة

الأردية.:الرسميةاللغة

الإسلامية.باكستانحمهورية:الرسميالاسم

جنو!شمال:المسافاتأبعد2.كم697لأ.59:اللساحة

كم.418الساحلامتداد.كمألأ872كربضق.ع5.1"5

فوق18261ارتفاعهكشميرفي2كجبل:ارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوى:ارتفاعأدنىالبحر.سطحمستوىسطح

احصاءنسمة.00/672138"-ام699عامتقدير:السكانعدد

نسمة.84.)644253-أم819

نسمة..000726.158-م1002عامتقدير

نمةاكم4712:السكانيةالكثافة

الحضر.في35%،الريف!في%6ء:السكانيالتوزيع

السكر،قصبالأرز،،القطنالقف!:الزراعة:الرئشةالمنتجات

الحمص.،الحلي!

،لأسمدةا،لغذائيةاالىاد،لأقمشةا،القطيةالمنسوحات:لصناعةا

لأسمست.ا،الفولاذ

لنفط.ا،لطبيعياالغار:لتعدينا

(.الوطني)النشيدتاراناقومي:الوطنىالنشيد

،الصغرىالوحدةولمعرفة.الباكستاليةالروبيةالأساسيةالوحدةالنقود:

.لنقوداالظر:

الأفرادوجميع.الجويةوالقواتالبحريةسلاحمنصغيرة

المتطوعين.منهمالباكستانيالجيشلواءتحتالمنضوين

السكان

التيالمنطقةيعمرونكانواالذينالسكانأوائلينتمي

التينفسهاالعرقيةالمجموعةإلىباكستانباسمألانتعرف

السنينمروعلىالهند،شماليمنطقةسكانإليهاينتمى

منكانوقد،المحليينالسكانمنالغزأةمنالعديدتزوج

واليونانيونوالأفغانالعربالفاتحينأوالغزاةهؤلاءضمن

السلالةتكوينفيهؤلاءكلشماركوقد.والأترأكوالفرس

أليوم.باكستانشعبإليهاينتمىالتيالختلطة

العديديعيق.المتعددةواللغاتالثقافيةالمجموعات

الأصقاعمختلففيالمتباينةالثقافيةألمجموعاتمن

عاداتهالهامجموعةوكل،باكستانأرضعلىوالنواحي

التباينأوجهأدتوقد.المميزةوسماتهاوتقاليدها

منالعديدوقوعإلى،الأحيانمنكثيرفيوالاختلاف

وربما،باكستاندولةتاريخامتدادعلىوذلك،المصاعب

يدينونباكستانأبناءمنالعديدأنحقيقةإلىذلكيعود

منأكثرإليهاينتمونالتيالثقافيةللمجموعاتبالولاء

.عامبصورةالباكستانيةللأمةولائهم

هذهبينتفرقالتيالتباينأوجهأكثرتمثلاللغةإن

فىالرسميةاللغةهياللأرديةفاللغة.الثقافيةالمجموعات

السكانمنفقط%أ.نسبةمنأقلهناكولكن،باكستان

مجموعةوكل.أولىكلغةالأرديةاللغةيتحدثونممن

ومعظم.الخاصةلهجتهاأوالخاصةلغتهالهاثقافية

يستخدمونهاباكستانأبناءمنالأرديةباللغةالمتحدثين

ثانية.كلغة

المجموعاتأكبريشكلونالذين،البنجابأهلويعيش

ويتحدثون،رئيسيةبصورةالبنجابمنطقةفيالثقافية

.البنجابلغةوهوواحدمصدرإلىتعودمتعددةبلهجات

سيطرتهمبسطمنالسنينمروعلىالبنجابأهلتمكنوقد

كما.باكستانفىالمسلحةوالقواتوالاقتصادالحكومةعلى
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اشيادة،موقعتحتلالأخرىالثقافيةألمجموعاتبعضهناكأن

والباشعتونيينالسندأهلمثلالعدديةالكثرةبحكموذلك

السندإقليمس!سانمعظماسشدأهلولشكل.والبلوشيين

فإنهمالباشتونيونأما.السندبةباللغةأيضالغتهموتسمى

الجزءفيالواقعالإقليممساحةتحتلقبائلعدةإلىينقسمون

إقليممنالشماليوالجزءالبلادمنالغربىالشمالي

أوبوشتواسمالباشتونيينلغةعلىويطلق.بلوخستان

البدوقبائلمنالعديدالبلوشيينمجموعةوتضمباشتو.

بضعةامتدادوعلى،الواحاتمنبالقربيعيشونالذين

اللغةيتحدثونوهم.بلوخستانإقليمداخلفىتجريأنهار

.اللهجاتمنالعديدمنهاتتفرعالتيالبلوش!ية

خسث

الدولية.الحدودلمحىمرحعاليستالخرلطةهده

،أخرىثقافيةمجموعةباكستانأرضعلىتوجد

الذيناللاجئينمنالغفيرةالأعدادمنتتكونالتيوهي

وهؤلاء،لباكمستانالمجاورةأفغانستاندولةمنوفدوا

عامباكستانحدودداخلإلىفرواقدكانواالأفراد

لهتعرضتالذيالاجتياحأعقابفيوذلك،أم089

السوفييتيةالجمهورياتاتحاددولقبلمنأفغانستان

سابقا.الاشتراكية

الباكستانىالشعبثلثينحويعيش.الريففىالحياة

الزراعةحرفتيمعظمهمويمارس،والأريافالقرىفي

فيالوظائفشغلفيالاخرالبعضيعملكما.والرعي

والتقاليدالعاداتوتتميز.والمجاورةالقريبةوالمدنالعواصما
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البنحابويشكل،لاكستانفىتعيشمتباينةولغويةثقافيةمجموعات

البسحا!،مىالنساءإحدىالصورةفيوتبدو.المجموعاتهذهأضخم

مقاطعةفيتعيمقالتيالبوشتومحموعةم!رجلالصورةفييبدوكما

الغربية.الشماليةالحدود

الريففيالحياةأوجهعلىالقويبالتأثيرالباكستانية

الحجابيضعنالإسلاميةللتعاليموفقافالنساء.الباكستاني

فييساعدنوربماالغرباء.وجودحالفيوجوههنعلى

عاملاتغيرمعظمهنولكن،الزراعةفىالأعمالبعضأداء

.المنزلنطاقخارجالعامةالوظائففي

منالمساكنبناءوطريقةوالملبسالزيشكلويتفاوت

المحليةوالعاداتالمناخلحالةوفقاوذلكآخر،إلىإقليم

شكلفىالمنازلوتكون.الأخرىالعواملوبعض

علىمنزلكلويحتوي،القرىمعظمفيمجموعات

ومزودة،الغالبفيعاديبأثاثمفروفمةثلاثأوغرفتين

الكهرباء.والصحىالصرفبوسائل

السواءعلىوالنساءالرجالبينشيوعاالأزياءوأكثر

قميص،شالواراسمعليهيطلقالذيالزيذلكهو

خارجىوقميصفضفاضواسعسروالمنويتكون

مايطلقالأحيانبعضفيالنساءوترتديأيضا.فضفاض

وعند.والكتفينالرأسيغطيوشاحوهودوبماتا،اسمعليه

ثوبايرتدينماعادةفإنهنالمنزلخارجإلىالنساءخروج

فيللرجالويمكنبرقعا.يسمىالوجهجميعيغطى

يطلقالنسائيةالتنورةيشبهثوباأحدهميرتديأنالبنجاب

الذيالآخرالزيارتدأءمنبدلأوذلكلونجيأسمعليه

غطاءوضعأوالعمامةارتداءويعتبر.قميصشالواريسمى

الشعبيةالعاداتمنالفرو،أوالصوفمنمصنوعللرأس

.باكستانفيالرجالأوساطفى

يربو،مدينة12باكستانفيتوجد.المدينةفيالحياة

وتعتبر.نسمة000.002ادعلىمنهاكلسكانعدد

ملايينخمسةنحوويقطهاباكستانمدنأضخمكراتعثي

المصانع،عمالمنهمالباكستانيةالمدنسكانمعظم

اليدوية،الحرفأصحابمنأووالحوانيتالمتاجر،وأصحاب

فلمالاخرالبعضأما،التعليممنحظابعضهمأصابوقد

أحياءفيصغيرةمنازلفيويعيشون،دراسةأوتعليمأيينالوا

عاداتتشبهف!وتقاليدهمعاداتهمأما.وضيقةعتيقة

المدنسكانويتضمن.القرىلممكانمننظرأئهموتقاليد

أصحابمنالمتعلمينفئةباكستانفيالحضرومناطق

وهمالتعليمفيالعلياالدرجاتأوالمتوسطةالدرجات

الغربية.الحياةوأفكارصورمنبعضاحياتهمفييمارسون

منزلفيالعيعقباكستانفيالثريةالأسرةوتستطيع

الوسطىالطقتيننساءمنالعديدأنكما.وحديثواسع

العسياسيالعملممارسةفيالنشطاتمنهنوالعليا

.المرأةبحقوقالمطالبةوحركة،والاجتماعي

الشعبأفرادمن%79حواليالمسلمونيمثل.الدين

التيالرئيسيةالرابطةالإسلامىالدينويعتبرالباكستاني

الشعبتشكلالتىالمتعددةالثقافيةالمجموعاتبينتجمع

باكستانأهلمعظمويعتقد.الإسلامانظر:.الباكستاني

الأخرىالدينيةالشعائرممارسةإلىإضافةالصلوأتأداءأن

اليومية.الحياةوأنشطةممارساتمنمهماقسمايمثل

وعطلةقوميةمنالممباتالإسلاميةوالمناسباتالأعيادوتعتبر

النصارىنسبةوتبلغ.باكستانأنحاءجميعفيرسمية

هناكأنكما.باكستانشعبعددجملةمن%أ5،

والزرادشتيين.والبوذ!نالهندوسمنضئيلةأعدأدأ

الحياةفيمهمادوراتؤدي،الجماعةصلاةمثل،الإسلاميةالشعائر

حملةمن%79نحوالمسلميننسبةوتبلغ.باكستانأهللمعظماليومية

الباكستالي.الشعبعدد
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الحص!بعضإلىإضافة-أسقمحايشكل.الطعام

شستانيالباأحشعباأدرادلجميعالرئيسيأخذاءا-الأخرى

القمحدقية!القرىأها!ويستحدم.الشقريبوجهعلى

جاباتى.اسماعليهايطلة!الخبزمنعريضةشرائحلصناعة

يطلقباكستانأنحاءجميعفيتناولهيتمالذيوالطبة!

باللحمالخلوطالأرزامريتكونوهوبيلاو،اسمعليه

أه!!معظمويفضلالجوز.أووالزبيبوالخضراوات

لا!ميماالتوابلعلىيحتويالذيالطعامتناولباكستان

لعضإلىإضاهشةوالفلف!!والبصلوالزنجبيلأ!ندياالبهار

والماعزوالدجاجالبقرلحوموتعتبر.الأخرىالموسميةالتواب!!

أحثمعبي.االمستوىعلىاستهلاكاالأنواأكثرهيوالضأن

أمحديدافيالمفضلةأسشعبيةاحلةالأاهوالدجاجبيضأنكحا

اطفضاأصة!االمجففةأوأطازجةاأغوا!!اوتمث!البلاد.من

أطعام.اتناوأ!لعدتقديمهيتماالذي

خمسةأعمارهمتبلغممنفقصأاشبعنسبةإن.التعليم

القراءةيستطجعون،اجا!سستانياالشبابمزعاماعشر

نصفهمافإنالدراسةلمسبلغواالذينالاطفالأما.والكتالة

عددقلةمنلاكستانوتعالي.المدرسةإلىيذهبونفقط

أنهكما.التعليميةأ!سائلاوالمدرسينوندرةالمدارس

الإشامي.التعليمقوانينباكستانفيلاتوجد

)من7الابتدائيالتعليمعلىأضعليماانظامولمجشتم!

عاما(14وحتى12)!نوالمتوسطعاما(11وحتى

الطلابويستفيعاعاما(.61وحتى15)منوالثانوي

أحطياتابإحدىالأأخحاقاالثانويةالمرحلةيكملونالذين

بالجامعةللالتحاقأضحضيرامرحلةفيوذلكالمتو!مطة،

فيويوجد.الأخرىالجامعيةالكلياتإحدىأو

با!سشانفيالجامعاتوأكبر.جامعة02نحوباكستان

طراالطلئالهواءفيدروسهميتلقونالباكشانيالريففىالتلاميذ

عدد!يالحتمديدالمقصمرسا!صستادوتعالي،الدراسةححراتلقلة

.وايعلم!!اطدارس

البنجابوجامعةبيشاور،وجامعة،كراتشيجامعةهى

لاهور.كط

المتعددةالثقافيةالمجموعاتمنمجموعةكل.الفنون

بصفةمايميزهالهاالباكستانىأ!شعبامنهايتكونالتي

القصصذلكويشمل.والفنونالآدابمحالفيخاصة

تاريخية.أوأسطوريةشخصياتحولتد:رالتيالأغاليوا

التيالمسرحياتباكستانفيوالقرىاشي!أه!!ويشاهد

مشاهدةفإنالحضرأما.والخرافاتالأساطيرعلىتقوم

والترفيهالتسليةوسائلأفضلمنتعدالسينمائيةالأفلام

تأثرباكستانأنحاءجميعفيواضحاويبدو.أ!ملالنسبة

اختياروأيضا،الأسلامىالمعماريازأ!إباأضقليديةاأحمارةا

الإسلامية.الفنونانظر:.المبانيي!صسوأسذياأ!لاءاأ!ن

السطح

رئيسيةتفعاريسيةأقاليمخمسةإلىباحصستانتنقسما

سهل2-.والغربيةأصشماليةاالمرتفعات-أ:وهي

.بلوخستانسهل-4السند.سه!!3-.البنجاب

باكستانمساحةجملةوتبلغتار.صحراء5-

2.كم590.697

معظمالجبالتغطي.والغربيةالشماليةالمرتفعات

2،كجبلويعتبر.باكستانمنأخرليةواأحشماليةاالأنحاء

فوقم1861ارتفاعهويبلغأ!الم،اشقمةثانيأعلى

كش!يرمنطقةنواحيفيويقعأجحر،اسص!!مستوى

قمةتفوققمةهناكوليس.با!صشاندسيص!إتحتأ!اقعةا

وتتقاطع.إيفرستجبلقمةسوىالارتفاعفي2كجبل

أعلىفيوالشعابالنقاطمنالعديدفيالجبليةالممرات

هذهوأشهر،2كجبلفىأصشائكةاالوعرةالقممسفوح

باكستانتخوميربطالذيخيبر،ممرهوالجبليةالممرات

ممر.خيبر،انظر:.بأفغانستانالشمالية

سهليإقليميحتلوالسند.البنجابسهلا

منويعتبرللبلادالشرقيةالأنحاءمعظموالسندالبنجاب

التيالتربةمنالطينيالسهلى)يتكونالطينيةالسهول

فيالبنجابمنطقةوتروىالأنهار(.بوساطةتترلسب

،روافدهمنأربعةإلىإضافةالسندنهرلولحماطةالشمال

المياهوتمتزجوسوتلق،ورافيوجهيلم،شينابوهي

فيالسندنهربمياهالاربعةالروافدهذهمنالمتجمعة

منالجنوبومن.باكستانأواسطمنالشرقيةالأنحاء

السندنهريزدادالسندبنهرالأربعةالروافدالتقاءنقطة

العرببحرفىيصسبحتىمتدفقايسيرثماتساعا.

الشاملالريأنظمةقياموبفضلالسند.سهلمخترقا

الأقاليممنوالسندالبنجابسهولأصبحتفقد

الخصيبة.الزراعية
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للزراعة.صالحينوالسندالبنحا!سهلىحعلتالريأنظمة

منالغربيةالجنوبيةالناحيةفييقع.بلوخستانسهل

الجفافيسودهاالسهلهذافىالأنحاءومعظم.باكستان

وجودبندرةالإقليمهذأيتميزكماصخريا.طابعاوتأخد

النباتي.الغطاء

منالشرقيالشمالفيالإقليمهذايقعثار.ع!حراء

منالغربيةالشماليةالاجزاءإلىيصلحتىويمتد،باكستان

هيالإقليمهذافيالصحراويةالمساحاتومعظمالهند.

تمالتيالريمشاريعأنإلا،مقفرةجردأءرمليةمساحات

بالقربالواقعةالصحراويةالمناطقبعضجعلتإنشاؤها

صحراء.ثار،.انظر:للزراعةصالحةالسندنهرمن

المناخ

أنحاءمعظمفيبالجفافباكستانفيالمناخيتميز

الشتاء.فيوباردالصيففىحارانهإلىإضافةالبلاد،

نأإلا،العامفيسم25نحوالأمطارهطولمعدلويبلغ

إلىسنةمنهائلاتبايناتتباينالأمطارهطولدرجة

تهطلثم،طويلةلفتراتالجفافيمتدحيث،أخرى

ارتفاعإلىيؤديممابالعواصفالمصحوبةالغزيرةالأمطار

الريف.أنحاءوتغمرتفيضحتيالأنهارمنسوب

يوليوشهريبينالواقعةالفترةفيالامطارمعظمتهطل

المعروفةالصيفيةالرياحباكستانعلىتهبحينماوسبتمبر

الأمطارمعظموتهطل)المونسون(.الموسميةالرياحباسم

هطولمعدليبلغحيثالبنجابمنالشرقىالجزءفي

الجنوبيةالاجزاءأما،العامفىسم05منأكثرالامطار

البلاد.فيجفافاالأنحاءأكثرف!باكستانمنالغربية

فيهايقلبلوخستانسهلفيالواقعةالأنحاءمنوالعديد

.العامفيسم13عنالأمطارهطولمعدل

حيثالختلفةالبلادأنحاءفيالحرارةدرجاتوتتباين

ويبلغ.الطقسفيبرودةأكثرهاهيالجبليةالأقاليمتكون

شرقيوفممالشمالفيالصيففيالحرارةدرجةمتوسط

منطقةفيالحرارةدرجةتبلغالشتاءوفي،م42باكستان

ونحو،الصيففيم532باكستانشمرقىالواقعةالبنجاب

غربيفيالواقعبلوخستانسهلوفيالشتاء.فىم513

أما.الصيففىم527الحرارةدرجةمتوسطيبلغباكستان

أما.م4عنيقلالحرارةدرجةمتوسطفإنالشتاءفى

يتميزفإنهباكستانجنوبفييقعالذيالمساحلإقليم

السنة،فتراتمعظمفيوالمشئبالرطوبةالمعتدلبالمناخ

الشتاءفيم951بينماالحرارةدرجةمتوسعطويتراوح

الصيف.فيم053وفحو

الاقتصاد

علىأساسيااعتماداالباكستانيالاقتصادنظاميعتمد

طريقعنإماقوتهمباكستانأهلمعظمويكحسب،الزراعة

حصلتوعندما.الضأنأوالماعزتربيةأوبالزراعةالاشتغال

قليلعددبهاكانم4791عامالاستقلالعلىباكستان

تنميةعلىباكستانعملتالحينذلكومنذ،المصانعمن

الصناعية.منشآتهاوتطوير

حركةمعظمعلىباكستانفيالحكومةوتسيطر

وصناعةالخامالنفطتكريرمثل،الثقيلةالقوميةالصناعات

!!؟!

منوالغربيةأحشماليةاالمرتفعاتمنطقةيعماللشمسالباردالطقس

أمطارمعدلمععموماجافاأجاكستانامساخويعتبر.الباكستان

سم.52



كستانبا121

خطةبوضعالحكومةقامتوقد.الفولاذوإنتاجالحديد

فيإنتاجيةأهدافتحقيقإلىترمىأعوامخمسةمدتها

البرامجأيضاالحكومةوتضع،والصناعةالزراعةمجالي

التنميةبرامجمنوالعديد.الاقتصاديةالتنميةلشحقيق

المساعداتخلالمنتمويلهاتمباكستانفيالاقتصمادية

الهيئاتخلالمنوأيضا،أخرىدولقدمتهاالتي

الدولية.والمنظمات

أهممنلاكستانفىالأنهارتعتبر.الطبيعيةا!لوارد

تحودإنهاحيث،الإطلاقعلىالبلادفىالطعيةالموارد

مليون51علىمايربوريفياستخدامهايتمالتيبالمياه

يتمفإنهذلكإلىإضافة،الزراعيةالأراضيمنهكتار

الكهرباء.توليدفيالأنهارهذهامشغلال

أوالممطفيالطيعيالغازمنضخمةحقولوتوجد

مناحتياطيمخزونأيضابالبلادويوجد،باكستان

والححروالجبسوالملحالحديدوخاموالفحمالبترول

والكروميت.الجيري

نصصنحوباكستانفىبالزراعةيعمل.الزراعة

منالعديديمتلكرالبلاد.فيالعاملةللقوةالكليالحجم

الزراعية،الأراضيامنصغيرةمساحاتالمزارعين

وبضعةالبسيطةوالوسائلالأدوأتبا!شخداميفلحونها

الحكومةعملتوقد.الجواميسأوالثيرانمنأعداد

علىالعشرينالقرنمنالخمسينياتمنذالباكستانية

ا!شخدامعلىالمزارعينتشجيعبغرضالزرأعةتحديث

منالمستحدثةوالأنواعوالمبيداتوالخصباتالأسمدة

إلىبرامبهدفأيضاالحكومةتبنتكماالبذور.

الأراضيوتوزيعالزراعيةالمساحاتمنماتملكهتقليل

الفقراء.على

تتمكماالقف!هوباكستانفيالرئيسيوالمحصول

والحمصالسكروقصبوالارزأعطنازراعةأيضا

المزارعونويربي.والخضراواتالفواكهرالزيتيةوالحبوب

عملياتفىأسالممامنهاللاستفادةالمائيموسوابالماشية

لهمتوفرأيضاولكنهاوغيرها،والحصادوالريالحرث

الباكستانيينمنالعديدويربيوالجلود.المبنوااللحم

،الضأنأوالماعزقطعان-بلوخستانإقليماأهللاسيما-

أنحاءمعظمفيمألوفاأمراالدواجنتربيةمزارعتعتبركما

البلاد.

فيالخدميةالصناعاتتستوعب.الخدمةالصناعات

البلاد.فيالعاملةللأيديالكليالحجماربعباكستان

ويعتبر.الكبرىالمدنفيخاصةبأهميةالقطاعهذاويتمتع

المستخدمينأكبرمنالتجزئةوتجاربالجملةالبيعتجار

بعضلكن.الخدميةالصناعاتقطاعفيالعاملةللأيدي

الأيديتستخدمالأخرىالخدميةالصناعيةعاتالقصاأ

الحكوميةوالإداراتوالمالالتعليمقصاعمث!!أيضاالعاملة

.والمواصلاتالنق!!وسائ!!رالصحيةالرعايةو

مسبعنحوباكستانفيالصناعةتستوعب.الصناعة

المنسوجاتصناعةوتأتىالبلاد.فىالعاملةالأيديحجم

فيالصناعيةالمنتجاتقائمةرأسعلىوالأقمشةالقطية

الموادفتشملالمهمةالأخرىالصناعيةالمنتجاتأماالبلاد.

وبعضالتربةومخصمباتوالسكرالدقيقلاسيماالغذائية

والأسمنت.والفولاذالأخرىالكيميائيةالمنتجات

الحديثةالزراعيةالآليات

حصادعمليةتسهل

المحصولوهو،القمح

فىالأولالرراعي

لاكستان.
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يدهاتضعأناستطاعتإسلاميةدولةأولهيوباكستان

بعضاحتجتوقد،أم869عامفينوويمفاعلعلى

بأنهاتقنعهاأناستطاعتباكستانلكنذلكعلىالدول

نأغير.السلميةللأغراضالذريةالطاقةتطويععلىقادرة

مستساجراءأم899مايوأواخرفيقامتباكستان

كانتالتيالتفجيراتعلىرذاوذلك،نوويةتفجيرات

قليلة.بأيامذلكقبلأجرتهاقدالهند

الأنضطةمنالأسماكصيديعتبر.الأسماكصيد

العديدصيدويتم،باكستانفيالسواحلأقاليمفيالمهمة

والسردينالروبيانمثلالعرببحرفيالسمكأنواعمن

لحوممنبهالابأسكميةباكستانوتصدر.والقرش

والمحار.الأسماك

العربيةالمملكةمنكلتمثل.الخارجيةالتجارة

وألمانياالأمريكيةالمتحدةوالولاياتواليابانالسعودية

تتضمن.لباكستانالرئيسيينالتجاريينالشركاءوبريطانيا

والالياتوالأجهزةالبتروليةالمنتجاتباكستانواردات

والمنتجاتوالفولاذوالحديدوالموأصلاتالنقلووسائل

وتكمدر.الكيميائيةوالموأدالك!بائيةوالمعدأتالغذائية

والأرزالخاموالقطنوالأقمشةالمنسوجاتباكستان

والسجاد.الجلديةوالمصنوعات

الحديديةالمسككخطوطتقوم.والاتصالاتالنقل

والبضائعالمسافريننقلفيالأكبرالدوربأداءباكستانفي

تربطالطرقمنشبكةوهناك.الختلفةباكستانأنحاءفي

الأفرادعددمتوسطلكنالبلاد،فيالرئيسيةالمدنبين

سيارةيبلغالبلادفىالموجودةالسياراتبعددمقارنة

أنحاءفىالقرويونويستخدم.شخص003لكلواحدة

كوسائلالخيولأووالحميروالأبقارالجمالوالريفالقرى

للتنقل.

وتوجدالبلاد،فىالرئيسيالبحريالميناءهيكراتشي

ومنطقةولاهوركراتشىمنكلفيدوليةجويةموانئ

.وروالبنديآبادإسلام

خدماتبإدأرةالدولةتملكهاالتيالشركاتتقوم

الإذاعةمحطتيمنكلاالحكومةوتمتلك،والبرقالهاتف

البلادفيالموجودةالأجهزةعددونسبة،والمرئيةالمسموعة

مواطنا.05لكلواحدجهازهىالمواطبنعددنسبةإلى

يومية.صحف011نحوباكستانفيوتصدر

ئاريخيةنبذة

عامنحوالازدهارفيبدأتالسند.واديحفمارة

واديفيالعالمفىالحضاراتأهممنواحدة.مق0025

نإ.باكستانباسمماليوميعرفالذيالمكانوهوالسند،نهر

المدينتانوهمادارو،-وموهنجوهارابامنكلوأطلالبقايا

كانتالمدينتينكلتاأنتوضح،الحضارةتلكفيالرئيسيتان

اندثرتوقدالجيد.والتخطيطالضخامةمنقدرعلى

ولم..ماق007عامبحلولالسندنهرواديحضارة

هذهانهياريفسرسببإلىوالدارسونالعلماءيتوصل

السند.واديحفمارةانظر:وأندثارها.الحضارة

أعقبتالتيالأعوامألوفخلال.والغزواتالحروب

المجموعاتمنالعديدتدفقتالسند،واديحضارةاندثار

إلىاسياقارةوأواسطغربىجنوبمناطقمنالبشرية

عامنحووفي.باكستانباسماليوميعرفالذيالإقليم

عبرالبنجابإلىآسياأواسطمنأقوامانتقل.ماق005

اسمالقومهؤلاءعلىويطلق،الجبليةوالشعابالممرات

الهندجمئأنحاءفيالمجموعاتهذهاستوطنتالاريين.

التقريب.وجهعلى

القرنفيلنفوذهمالبنجابمنطقةالفرسأخضعوقد

الإمبراطوريةمنجزءاوجعلوهاالميلادقبلالعسادس

الأخمينية.الإمبراطوريةباسمتعرفكانتالتيالضخمة

القديمة.فارسانو:

قدالأكبرالإسكندركان.مق326عاموبحلول

الذيالمكانفيالأنحاءمعظمعلىونفوذهسيطرتهبسط

علىأعوامعدةمروروبعد.باكستانباسماليوميعرف

وجعله،الإقليمبضمتشاندراجوبتاالإمبراطورقامذلك

ماوريا.إمبراطوريةمنجزءا

والانحلالالتفككفيماورياإمبراطوريةبدأتوقد

دولةمناليونانيونقام..مق023عامنحوفيوذلك

ثمالسندواديباجتياحآمميا،أواسطفيالمستقلةباكتريا

بالقربتقعوعواصمهاالكبيرةمدنهاكانتمملكةشيدوا

وروالبندي.بيشاورباسمىاليومالمعروفتينالعاصمتينمن

إلىأفغانستانمن.مق001عامالإسكاثيونحضروقد

السندإقليمأخضعواثموالسند،بلوخستانأنحاء

ذلك،بعدالأفغانمحلوحلواالبارثيونجاءثم،لنفوذهم

البارنيينآسياأواسطمنقدمواالذينالكوشانهزموقد

محلهم.وحلوا

باسماليومتعرفالتىالأنحاءالكوشانحكم

الفترةفيوذلكالهندكربيوشمال،وباكستان،أفغانستان

وقد،الميلاديالثالثالقرنومنتصفء.عامبينالواقعة

بينالواقعةالتجارةوممراتطرقعلىمميطرتهمأحكموا

بيشاورأصبحتوقد.الأوسطوالشرقوالهندالصين

الرئيسية.التجاريةالمراكزمنكوشانإمبراطوريةعاصمة

إمبراطورية.،نكوشا:نظرا

واديإقليمأصبحالميلاديالرابعالقرنمنتصفوفي

مننفوذهاامتدالتيجبتا،إمبراطوريةمنجزءاالسندنهر

منالهوناستولىوقد.الغربجهةإلىالهندشرقيشمال
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وذلك،لنفوذهموأخضعوهاالإمبراطوريةعلىآ!مياأواسط

.الميلاديالخامسالقرنمنتصففي

هـ،39عامالعربالمسلمونأبحر.الإسلامظهور

حيثالسندبفئإقليمازقامواالعرببحرعبرم171

عاموبحلول.الإقليمهدافىالإسلامىالديننشروا

شمالمنطقةالأتراكالمسلمونفتحأم...هـ،193

العزنويمحمودأسسوقدإيراد،منانطلاقا!ستانالبا

واديإقليمالمراحلبعضفينفوذهاشملإسلاميةمملكة

لهذهعاصمةلاهورأصبحتوقد.بأكملهالسندنهر

رئيسيامركزالتصبحذأسكبعدوتطورتنمتثم،المملكة

الإسلامية.الثقافةمراكزمن

باسماليومتعرفالتيالأنحاءمعظمأصبحتوقد

،أم602هـ،306عامدلهيسلطهنةمنجزءا،باكستان

وقدالهند.شمالىتضماكانتإسلاميةإمبراطوريةوهي

،أم526هـ،339عامحتىقائمةدلهيسلطنةالمشمرت

أفغانستانمنإسلاميحاكمهووبابار،ظهورحينإلىأي

ا!غوأجة.الإمبراطوريةوتأسيسالهندبغزوقام

تضماالمغوا!إمبراطوريةكانت.المغوليةالإمبراطورية

والهندباكستانمنكلاتكونالتيالأنحاءجميع

ثقافةالمغولحكمفترةخلالنمتوقد،اليوموبنغلادش!

تضم.هنديةوأخرىالأوسطالشرقمنعناصربينتجيم

باللغتينتأثرتالتيالأرديةاللغةهيجديدةلغةأضقافةاهذه

طياتهافيتحملاللغةهذهكانتوقد.والفارسيةالهندية

فيالمغولإمبراطوريةبدأتالسئ.ديانةهيجديدةديانة

.الميلاديعشرالثامنالقرنحلولمنذوالانحلالالتفكك

بالسماأجوميعرهـاأتياالإقليمهذاحكمعلىتعاقبتوقد

أغرس،ابينهامنكانمتعددةجماعات،باكستان

فيالقوةمظاهرالسيخكالكاكتسبتوقد.والأفغان

التاسعالقرنتلتالشالفترةمستهلفيوذلك،البنجاب

.الميلاديعشر

بينتحتدمالمنافسةبدأت.البريطانيالنفوذتصاعد

،الميلاديعشرالسادسالقرنمنابتداءالأوروبي!تالتجار

يذالتجاريالنشاطعلىالسيطرةبسطأجلمنوذلك

الهندوجزرأوروبابينيقومكانالذيالمجزيالعائد

التجاريةالشركاتمنالعديدأنشأتوقد.الشرقية

أباطرةمعلالتعاونوذلكالهند،فيالس!صيةالمجمعات

تلاهوماالميلاديعشرالثامنالقرنوبحلول.المغول

قوةأضخمالجنسيةالبريطهانيةأصشرقيةاالهندشركةأصبحت

تبسطأنالشرقيةالهندشركةا!شطاعتالهند.فيتجارية

الهند.فيالأنحاءمنالمزيدعلىواسميطرةالنفوذمظاهر

التفككفيالمغولإمبراطوريةلدأتأم074عاموفي

سلسلةخاضتقدالشرقيةالهندشركةأنكماوالانهيار،

والسند،البنجابمنكلفيوالمواجهاتالمعاركمن

ثمومنعشر،التاسعالقرنمنالأربعينياتخلالوذلك

كتلكاتها.مجموعةإلىالأنحاءهذهتض!أدامشطاعت

علىبالامستيلاءذلكبعدالبريطانيةالح!ضمةقامت

الحينذلكومنذأم،858عاموذلكالشرقيةالهندشركة

الهندشركةتمتلكهاكانتالتىالأراضياجميعأصبحت

عامولحلول.البريطانيةالهندباسمتعرصالشرقية

وعقد،والحروبالمعاركمنسلسلةقوعروبعدأم009

الهندأصبحت،المحليينالحكاممعالمعاهداتمنالعديد

عليهاتقومالتيالمنطقةفىالأنحاءجميعتضماالبريطانية

أجوء.الاكستاندولة

منالعديدبريطانيااستحدثت.البريطانيةالسيطرة

علىتعليمنظامتأسيسذلكوشملالهمد،فيأضغييراأوجه

الهندوسأبناءمنالعديدالتحقوقد.الغربيالنمط

ظلواالمسلمينأبناءمعظمولكن،البريطانيةبالمدارس

الدينبتدريستقومالتيالخاصةمدارسهمإلىيدهبون

ازدادتالميلاديعشرالتاسعأغرنااحرأو:في.الإسلامي

الغربي.النمطع!ىدراستهمنالواأ!ذيناالهسدوسأعداد

علىالهندوسبهتميزالذيالعدديالتفوقإلىوبالإضافة

سكانأرباعثلاثةيمثلونإنهمحيثالبدءمنذالمسلمين

منوحديثةكبيرةجرعاتإلىاهسملمينافتقارفإنالهند،

درجةإلىقواهممنوأضعفعضدهمفيفتقدالتعليم

المواقععلىالهندوسأبناءمنكثرةحصلتوبينما.كبيرة

ظل،الحكومةودواوينالاقتصاديةالأنشطةفيالمهمة

مزارعينسوىلايعملونالمسلمينأبناءمنالأعظمالقسم

.عمالأو

كليةبتأسي!أم875عامفيخانأحمدسيدقام

فيكوليدجأورينتالأنجلومحمداناسمعليهاأطلقدراممية

عليكرةجامعةباسماليومتعرفالتي،عليكرةمنطقة

ومناهنظممنكلبينالمدرسةهذهجمعتوقد.الإسلامية

الدينمنوأصئالعديدمعا.والغربىالإسلاميالتعليمين

الهند.فيالمسلمينزعماءمنالمدرسةهدهفىتحرجوا

بموقفهميتعلقفيمافريقينإلىالمسلمونالزعماءانقسم

يتعاونواأنيجبالمسلمينأنيرىفبعضهم،الهندوستجاه

عليهويطلقالهندوسيتزعمهالديالسياسيالتنطممع

إذاأنهالآخرالبعضيرىبينما،القوميالهندمؤتمراسما

لنالمسلمينفإنالسلطةالقوميالهندمؤتمرحزبحاز

ولهذا.وملائملائقنحوعلىبمعاملةالإطلاقعلىيحظوا

مستقلا،محياسياتنظيماأم609عامفىالمسلمونأنشأ

الإسلامية.الرابطةاسمعليهأطلق

التحررحركاتبدأت.والاستقلالالتحررحركات

القرنمستهلفيوالفعاليةالقوةتكتعسبوالاستقلال
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المؤتمرحزبمنكلسعىحيث،الميلاديالعشرين

صورمنالمزيدلتحقيقالإسلاميةالعصبةوحزبالهندي

حدةازدادتالوقتذاتوفىللهند،الذاتىالحكم

جميعإنحيثوالمسلمينالهندوسبينالقائمةالخلافات

الهندوسأنيعتقدونكانواالتقريبوجهعلىالمسلمين

حالةفى،عاليةبدرجةنفوذهمويزدادجانبهميقوىصف

بريطانيا.منالاستقلالعلىالهندحصول

حزبدعاالعشرينالقرنمنالثلاثينياتأوائلوفي

مناطقفي،مستقلةإسلاميةأمةقيامإلىالإسلاميةالعصبة

وأصبح،الإسلاميةالأكثريةفيهاتوجدالتيالهندوأنحاء

هو،جناحعليمحمدالإسلاميةالرابطةحزبزعيم

قدكانالذي،المقترحهذاعنيدافعالذيالأولالنصير

يعنيالذيباكستانوأصئاسم.سابقةمرحلةفيبهتقدم

الإسلاميةالأمةعلىيطلق،الأرديةاللغةفىالأطهارأرص

قيامها.المزمع

بطلبام049عامفيايلإسلاميةالعصبةحزبتقدم

منكلأعلنوقد،دينيأساسعلىالهندتجزئةإلىيدعو

الدخولرفضالإسلاميةالعصبةحزبوزعماءالبريطانيين

بنالعنفومظاهرالمصادماتوقعت.أخرىتسويةأيةفى

القرنمنالأربعينياتأواسطفيوالمسلمينالهندوس

الهندمؤتمرحزبإلىإضافةبريطانياجعلمما،العشرين

الهند.تقسيمعمليةإجرأءعلىيوافقانالقومي

أغسطس41فيباكستانأصبحت.الجديدةالامة

الشعوبرابطةدولمنمستقلةدولةام479عاممن

علىالهندحصلتكما)الكومنولث(،البريطانية

دولةإنشاءتم.التاريخلهذاالتالياليومفىاممتقلالها

منالشرقيةوالشماليةالغربيةالشماليةالاجزاءفيباكستان

.السكانبينالأغلبيةيشكلونالمسلمونكانحيثالهند،

اسمعليهمايطلققسمينمنباكستاندولةوتتكون

مسافةبينهماوتفصل،الشرقيةوباكستانالغربيةباكستان

أصئمحمدوقد.الهنديةالأراضيمنكمأ،006قدرها

رئيسأولباكستاندولةمؤسسيعتبرالذيجناحعلي

.باكستانفيحكومة

الهندوسبينوالاقتتالالعنفمظاهرتنقطعولم

حتفهمالألوفلقيفقدالهند،تقسيمبعدحتىوالمسلمين

عشرةنحووفروباكستانالهندبينالحدوديعبرونوهم

،لأخرىدولةمنالحدودواجتازوا،شخصملايين

إلىالمسلمونفربينماالهند،إلىوالسئفروافالهندوس

.باكستان

مأ489عاموباكستانالهندبينالحربوقعتوقد

وادعتكشمير،استقلالبقضيةيتعلقفيماوذلك

منالسكانغالبيةلأنكشميرضمفيالحقباكستان

إلىالباكستانيةالمسلحةالقواتدخولوبعد.المسلمين

كشميرانضمامهندوسيوهوالإقليمحاكمأعلنكشمير

الهنديةالمسلحةالقواتظلتفقدثمومنالهند،إلى

ما949عامحتىواقتتالحربحالةفيوالباكستانية

.المتحدةالأمبوساطةالنارلإطلاقوقفتنطمتمحينما

وكشمير.جاموأنظر:

جمهوريةباكستانأصبحت.الجمهوريالنظامقيام

تقلدمنأولميرزاإسكندراللوأءوكان،أم659عام

هربواسالمسلمينملاصلن

مأ!47عامالهند

الجديدالوطنفيليستقروا

اقت!هاعتموقد.الباكستان

الهندإقليممنباكستاد

تقطخهاالتيالمناطقوشمل

صسلمة.أغلبية
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سيطرتهمالسمكريونبسطوقد.الجمهوريةرئيسمنصب

والستينياتالخمسينياتاخرأرخلالالحكممقاليدعلى

العشرين.القرنمن

خطةأولتنفيذفيبمأ569عامفيباكستانبدأت

إنشاءتموقد.اعوامخمسةومدتهاالاقتصاديةللتنمية

أ!اكتماوبعد.باكستانغربيالتنميةمشاريعمنالعديد

غربىجهيلمنهرمجرىعلىأقيماالذيمنقلاخزانإنشاء

وتوفيرهاالمياهفيالتح!صمالمم!شمنأصبح،باكستان

أضخمأحدإنشاءأيضاتمكما،ال!!ربائيةوالطاقةللري

خزانوهوالسند،نهرمجرىعلىالعالمفىالسدود

واكتمل،ام969عامإنشائهفيالعملبدأحيثتاربيلا،

.م791ءعامالبناء

مرةالقتالتجددإلىأدىفقدكشميرحولالنزاعأما

الأمر،أم!6ءعامفيوذلكوباكستانالهندبينأخرى

وقفارتنفيمأأخرىمرةأطتدخلالمتحدةالأمدعاالذي

النار.ل!طلاق

بيرنقساموالاالفرقةأسبابظهرت.الأهليةالحرب

هذهوتعود.والغربيةأحشرقيةاباكستانمنكلسكان

منذوذلك،وعرقيةوثقافيةجغرافيةأممبابإلىالخلافات

منطقةأهاليمعظمإن.أم!47عامفيالأمةهدهنشأة

المميزةالجسمانيةالسماتببعضيتصفونالشرقيةباكستان

فىعنهماختلافهمإلىإضافة،الغربيةباكستانأهلعن

أهلمنالعديدويبديوالتقاليد،والعاداتالثقافيةالخلفية

الغربيةباكستانتوليعلىاعتراضهمالشرقيةباكستان

المسلحة.والقواتوالاقتصادالحكمشؤون

المصحوبالإعصارضربأم079عاموفي

وفاةإلىوأدىالشرقيةباكستانبالفيضانات

باكستانأهلمنالعديداتهم.ضعخص0002262

الغذائيةالموادشحنوتأخيرببطءالحكومةالشرقية

وقد.المنكوبةالمنطقةإلىالأخرىالضروريةوالمتطلبات

بينالاتفاقعدمأوجهمنوالعديدالخلافاتكثرةأدت

بينالأهليةالحربانفجارإلى،والغرليةالشرقيةباكستان

عامباكستانمواطنوانتخب.أم719عامالوفين

جديدد!متورصياغةبهدفوطنيةجمعيةأم079

مواطنينسبةبلغتالانتخاباتتلكوفيللبلاد.

الشعبتعدادجملةمن56%حواليالشرقيةباكستان

منالأعضاءغالبيةأصبحذلكوعلى.الباكستاني

مواطنوعبر.الشرقيةباكستانفيالوطنيةالجمعية

يعطيهمدستورقيامفيرغبتهمعنالشرقيةباكستان

الذاتي.الحكممننوعإقامةفيالحق

بتأجيلأم719عاممارسفيخالىيحيىالرثيسقام

جعلمماآخر،حينإلىالوطنيةللجمعيةجلسةأولانعقاد

ويبدون،الاحتجاجمواكبينظمونالشرقيةباكستانأهل

أصدرفقدهناومنالإجراء.هذاعلىالاعتراضمظاهر

باكستانبدخولالباكستانيالجيشإلىأوامرهخانيحيى

مماالجيشدخولالشرقيةباكستانمواطنوقاوم.الشرقية

السادسوفي.الطرفينبينالأهليةالحربانفجارإلىأدى

نفسهاالشرقيةباكستانأعلنت.أم719عاممارسمن

بنغلادش!.اسمتحتمستقلةدوأسة

ضدحربهافىبنغلادشجانبإلىالهندانضمتوقد

لتصبحالحربتصعيدإلىأدىمما،الغربيةباكستان

فقدثمومن.وباكستانالهندلينيةعس!مواجهة

باكستانفيالأنحاءبعضأخشملالقتالدائرةاتسعت

دخولتاريخمنأسبوعينمرورلعدروكشمير،الغربية

وكان،الاستسلامباكستانأعلنتالحربميدانالهند

أدىم،7191عامديسمبرمنعشرالسادل!فىذلك

تقدم.شخصمليونمنأكثروشاةإلىأسدامىاأغتالاهذأ

هذهوقوععلىأيامعدةمروربعدأ!تهبامشقاحانيحى

حزبزعيمبوتوعليالفقارذوخلفهثما،الأحداثا

فىبنغلادشباستقلالاعترفالذيالباكستانيالشعب

الهند.معمحادثاتهأثناءأم479فبراير

.بنغلادش:أيضانظرا

فقدتأنالحربنتيجةمنكان.الحديثةالتطورات

نصفعلىيربووماالكليةمساحتها!مبعحواليباكستان

التعثر.صنوفأسوأواجهفقدالاقتصادأما.سكانهاعدد

شعوبرابطةمنام729عامباكستانانسحبتوقد

علاقاتبإقامةبريطانياقيامأعقابفىأعومنولثا

منوانضمتباكستانعادتثم.نحغلادشيمدبلوماسية

.أم989عاممنولثأس!ضاشعوبرابطةإلىجديد

بوتوعلىالفقارذوفيهاتولىالتيالأولىالفترةوفي

من،الدستوريالحكمنظامباستعادةقامالرئاسةمقاليد

بوتوأعلنكما.باكستانفيالمدنيالح!صمممارسةخلال

التقى.والتعليمالاقتصادمجاليفيالإصلاحبرامجعن

إنديراالهندوزراءبرئيسةأم729عاممنيوليوفيبوتو

منالهنديةالقواتإجلاءعلىإنديراوافقتحيث،غاندي

ظلتكشميرمنطقةولكن.الباكعممتانيةالأراضيجميع

إجلاءرفضتالهندلأنونزاعخلافموضعكانتكما

كشمير.منقواتها

بأنيسمحجديدادستوراأم739عاملاكستانتبنت

الوزراء،ورئيسالدولةرأسهوالبلادرئيسيكون

ثمالبلاد.فيتنفيذيةسلطةأعلىهوي!صنذلكوبمقتضى

شودريانتخابوتمباكستانوزراءرئيسبوتوأصبح

أحرزأم779عاممارسوفيللبلاد.كرئيسإلهيفضل

الانتخاباتفيالفوزبوتوإليهينتميالذيالسياسيالحزب
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الشعبحزباتهمواالأفرأدمنالعديدولكن،النيابية

.الانتخاباتفيالفسادبممارسةالباكستاني

محمداللواءبقيادةالمسلحةالقواتضباطمنعددقام

وتجميدبوتوالرئيسحكمبنظامبالإطاحةالحقضياء

العرفية.الأحكاموإعلانالدستوربأحكامالعمل

البلاد،رئيسبمنصبيحتفظإلهيفضلشودريظل

بصفتهالحكمشؤونممارسةيتولىكانالحقضياءلكن

تقدم.العرفيةالأحكامتنفيذمرأقبةعنالمباشرالمسؤول

،أم789عاممنصبهمنباستقالتهإلهيفضلشودري

فىالرئاسةمنصبتوليهالحقضياءأعلنفقدثمومن

بتهمةبوتوالعسكريةالحقضياءحكومةأدأنتالبلاد.

تنفيذوتم،السياسيينخصومهأحدبقتلالأوامرإصدار

.أم97!عامفيهال!عدامحكم

مجلسانتخاباتبتنظيمالحقضياءالرئيسسمح

العملأعادكماأم،859عامفىوذلكجديدنيابي

قامثم.العرفيةللأحكامحداووضعالدستورأحكامبمعظم

عنالوزراءومجلسالوزراءرئيعربإزاحةام889عامفى

ضياءاغتيالتم.النوابمجلستسريحإلىإضافةالسلطة

طائرةتحطمحادثفيام889عامأغسطسفىالحق

إسحافغلامتولىفقدالدستورأحكاموبمقتضى،غامض

وأصئرئيساالحكممقاليدالشيوخمجلسرئيسخان

للبلاد.مؤقتا

ما889عامنوفمبرفيالنيابيةالانتخاباتأسفرت

ابنةالباكستانيالشعبحزبزعيمةبوتوبناظيرنجاحعن

ورئيسالوزراءرئيسمنصبوتولتبوتوعليالفقارذي

فىمنتخبةحكومةترأسامرأةأولكانتوقد.الحكومة

منكلانتخبنفسهالعاممنديسمبروفي.إسلامىبلد

إسحاقأخرىإقليميةمجالسوأربعةالنوابمجلس

وجهأم099عامأغسطسوفىللبلاد.رئيساخان

بوتوبناظيرحكومةإلىالاتهامخانإسحاقالرئيس

إقصاءمنبذلكتمكنفقدثمومنالفساد،بممارسة

تشكيلتمللوزراء.كرئيسمنصبهاعنبوتوبناظير

للوزرأء.كرئيسجاتومصطفىغلامتضممؤقتةحكومة

عاممنأكتوبرفيعقدهاتمالتىألانتخاباتوفي

بأغلبيةالديمقراطيالإسلاميالتحالففازأم099

يضمائتلافهوالديمقراطيوالتحالف.النيابيةالمقاعد

شريفنوازاصبح.السيامميةالأحزابمنمجموعة

للوزراء.رئيسابباكستانالإسلاميالرابطةحزبرئيس

عامأكتوبرمنتصففىجرتالتىالانتخاباتوفي

جديدمنلتصبحبوتوبناظيرانتخابأعيدام399

فاروقانتخبام،399نوفمبروفىللوزراء.رئيعسة

وحكومتهابوتوليغاريأقال.للجمهوريةرئيساليغاري

بالفساداتهمهاأنبعدأم،699نوفمبرمنالخامسفى

المجلسرئيسخالدمراجمالكوعين.الأهليةوعدم

أجريت.انتقاليةحكومةرأسعلىالأسبقالوطني

نوازبعدهاعاد،ام799فبراير3فىالعامةالانتخابات

ليغاريالرئيسقدم.أخرىمرةللوزراءرئيساشريف

رشسمعخلافبعدام،799ديسمبر2فياستقالته

انتخبام899ينايرمنالأولوفي.شريفنوازالوزراء

للبلاد.رئيساتراررقيقمحمد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المدن

لاهورلادأإسلام

تشىكرا

جمترا

خانجهانجيرحانعلىفاغأستاد

محمد،الحقضياءمحمدالسير،إقبال

خانعمرانمحمد،حانأيوب

فايزأحمدفايزبناطيربوتو،

جناحعليمحمدعلىالفقارذوبوتو،

محمدأغا،حانيحيىخادجانشير

الطبيعيةالمعالم

نصالسند،العرببحر

هونزأممرخيبر،

صلةذاتأخرىمقالات

كولومبوخطةالبنجاب

لسيخيةايقدبسغلا

الإسلاميةالمسظماتوكشميرحامو

فوعالموعناصر

-5

الحكمنظام

المحاكمخ!-اللإقليمىالحكم-أ

اهسملحةالقوات-دالمحلىالحكم-ب

السكان

الطعامهـ-المتعددةواللعاتالثقافيةالمجموعات

التعليم-والريففيالحياةب-

الفنون-طالمدينةفيالحياة-ح

الدين

السطح

بلوخستانسهلجوالغربيةالشماليةالمرتفعات-أ

ثارصحراء-دوالسندالبنجابسهلا-ب

المناخ

الاقتصاد

الأسماكصيدهـ-الطهبيعيةالموارد-أ

الخارجيةلتجارةا-وكراع!ا-ب

والاتصالاتالنقلزالحدميةالصناعاتج

الصاعة-د

تاريخيةنبذة
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أسئلة

لماكستالى؟اشئيسيةالصماعيةالمشحاتأهمما

؟حانأحمد!سيدحاح،علىمح!دس2

مستقلة؟!دولةباحصستادشيامإلىأدىالديالرئيسيالحس!ما-3

وباكستار؟الهمدب!!عليها!تارعاممطقة!حتمميرأصبحتلمادا-4

زأساليصوسائ!!تحديتاصاكستايحةاالحكومةحاولتكيص-5

؟باكستاددياكراعة

؟با!صستادلىالرئيسيةالتقافيةالمجموعاتما6

الهمدحصلتحيممامستقلةدولةإلمتماءفىالمسلمودرعبياذا-7

؟الامشقلالعلى

لاكستاد؟أهلمعظميعيثرإقلي!أيكط-8

بنغلادلتق.الظر:.الشرقيةباكستان

من!نوعةلجلاسكيةلموادال!طريالاسمالمحاكليت

الراتينيالكيميائيونيسميهأغورملدهايد،واالفينول

الأمريكى،اأحيميائىأباسماالباكليتسمىوقد.الصناعي

عامالبراءةتسجيا!حقعلىالحاص!بيكلاندهندريكليو

مركباتتستعمل.صناعيراتينجأولكانلقد.ام909

بناء.وموادكهربائياعازل!الباكليت

بمالبلاستيكبمهندريكليوبيكلاند،:أيضاانظر

الصناعي.الراتينج

ال!تحاددولإحدى-أذربيجانجمهوريةعاصمةيالى

تع،البتروللصناعةكبيرمركزوهى-سابقاالسوفييتي

.أم2بالبحرسطحمستوىتحتقزوينبحرعلىباكو

نسمة.840.1لأ...سكانهاعدديبلغ

للدانأكبرم!واحدةأذربيجانباكوبترولجعل

كانالثانيةالعالميةالحربأثناءوفى.للبترولإنتاجاالعالم

إنتاجمنأكثر،الثانيةباكوالمسمىالزيتحقلإنتاج

.الأورالوجبالالفولجانهرتملينوهيباكو.

التونة.:نظرا.لياكورا

هبرا.(م643-؟092)يسلقدا،سكوميوبا

تسمىنصرانيةمصريةمجتمعاتأولأنشأمصري

إنشاءفىمضىثم،م032عامديرأولأنشأ.الأديرة

للنساء.وديرينللرجالأديرةتسعة

المبانىمنمجموعاتباكوميوسأديرةوكانت

حيث،الخارجيالعالمعنتعزلهابجدرانالمحاطةالمترابطة

بالحياةانضباطهافيشبيهةحياةوالراهباتالرهبانيعيم!

اليدويالعملعلىباكوميوسركز.العسكرية

الجماعيةوالصلوات(للذات)المنكرةالزهديةوالممارسات

النظممنمجموعةطوركماالدير.لقادةالتامةوالطاعة

الاقتصاديةالاحتياجاتلمواجهةوذلك،لالقانونسميت

باكوميوسقانونشكلوقدالدير.لمجتمعاتوالروحية

تلكلاسيماكافةاللاحقةالأديرةقوانيناحتذتهنموذجا

عاموفى.بنيدكتوالقديسبازلالقديسأعدهاالتى

اللاتينية.إلىباكوميوسقوانينبترجمةجير:مقامم404

فيالرهبانيةتطويرفيكبيربقدرأثرتالطريقةوبهذه

.الغرب

واعتنقمصر،فيإسنامنبالقربباكوميوسولد

يومأمابعد.فيماناسكاليصبحم313عامالنصرانية

مايو.41فيفيقعالنصارىعندبهالاحتفال

الفوضوية.:انظر.ميخائيل،باكونين

هذافىشوتهذاعقجغرافيعبدالرشيد.الباكوي،

علىولدالباكوي،نوربنصالحبنعبدالرشيدوهو.المجال

ويتضح،الهجريالثامنالقرنمنأضانياالنصففىيبدوما

فيباكومدينةوبينأسرتهبينعلاقةهناكأناسمهمن

إلىالجغرافيامجالفيالباكويشهرةترجع،أذربيجان

عنوانتحتأم304هـ،608سنةوضعهالذيمصنفه

هذافيويبدوالقهار.الملكوعجائبالاثارتلخيص

علىكثيراواعتمدنهإلقزوينياقتفىالباكويأنالمصنف

الجغرافيةالمواضعالباكويوزعحيثالبلادآثاركتابه

المقدمةفيتناولكما،المعجمحرو!وفقالأقاليمححسب

البلادفيالمحاصيلوتوزيعالسبعةوالأقاليمالأرضشكل

إلاالقزوينيكتابعنالباكويكتابيختل!ولا.الخشلفة

.والعرضالطولخطوطذكرعلىاجاكويااعتمادفى

ويلز.شمالفيبحيرةأكبربالابحيرة.يحدرةيالا،

البحيرةهذهتمتدجوينيد.فيوتقعكم6طولهايبلغ

الغربي.والجنوبالشرقيالشمالباتجاهوالضيقةالطويلة

اسممنالبحيرةتسميةوجاءت.دينهرفيهاويصب

خلانجاورمدينةتقعكما.البحيرةشما!الواقعةبالامدينة

منها.الشرقىالساحلعلى

الإمبراطوريةفيصغيرتينلدولتيناسملالاشاثى

ممياسياكياناتشكلانالدولتان.كانتالقديمةالألمانية

تسمىإحداهماكانت.ام062عامحتىواحدا

وأالسفلىبالاتيناتيالأخرىتسمىبينما،العليابالاتيناتي

قلاعإحدىإلىيومايشيركانبلاتينيتوالاسم.الرينية

اللألماني.اللإمبراطور

معمكونةبافاريا،منجزءاالانالعليابالاتيناتيتمثل

فهىالسفلىبالاتيناتىأما.واحدةمحافظةديجينسبيرج

الراين.أرضبالاتيناتيمنجزء



911تبالارا

بأرضهاالعسفلىبالاتيناتيمنطقةاشتهرتوقد

والتبغالبطاطسمثلجيدةمحاصيلتدرإنهاإذ،الخصبة

أشتهرتكماوالشعير.والجاوداروالقمحوالكتانوالقنب

النبيذ.بإنتاجطويللوقتالمحافظةتلك

بافاريا.:أيضاانظر

فرنسيسياسي(.-م291)9إدوارلادور،ب

عضواوبصفته.أم399عامفيفرنساوزرأءرئاسةتولى

رئيسمنصببالادورشغلالجمهوريةأجلمنالتجمعفي

فى،ام749و7291عاميبنالواقعةالفترةفيالاركان

مستشاراكانام089عاموفيبومبيدو.جورخ!حكومة

بينماالفترةفيللماليةووزيرا،شيراكجاكالوزراءلرئيس

.أم889و8691عاممط

مارسيليافيتربىولكنهتركيافيبالادورإدوارولد

بفرنسا.

مهندسأم(.058-051)8ألدريابالادوو،

كثيراروماعلىتردد،الإيطاليةالنهضةعصرفيمعماري

الفنتأثيربدابحيثام،554وأمء41عاميبن

الكتبوتعتبرأنشأها.التيالمبانىعلىواضحاالروماني

مأ057عامبالاديوألفهاالتىالعمارةفنفيالأربعة

أثروقد.النهضةعصرفيالمعمارن!يةفيمهماإنجازا

إنجلترافيجونز،أنيجوأعمالعلىالبلاديويالتصميم

المعماريالأسلوبعلىأثركماعشر،السالغالقرنأثناء

عشر.الثامنالقرنفىإنجلترافي،الجورجى

بييتروديأندرياباسمبإيطاليابادوأفىبالاديوولد

لاثنينمساعداأصبحأم،ء42عاموفىجوندولا.ديلا

للعملالمشؤجرثمبإيطاليا،فيشينزافىالحجرنحاتىمن

صاح!أنغيرفيشينزا.خارجسكنيةبفيلاملحقفي

تريسينو،جيانجيورجيو،الخيريةالأعمالرجلالفيلا،

عندالحكمةإلهةاسموهو-بالاديواسمعليهأطلق

إنجازأتوتحتوي.عقيدتهمحعسبالإغريققدماء

وكنائس،وقصور،فلل،علىالرئيسيةالمعماريةبالاديو

الفللومنمنها.بالقربأوفيشينزا،فىمعظمهايقع

سنةحواليفيهاالعملبدأالتيروتونداالفيلاالمشهورة

.كابريفيلابالممأيضاالمعروفةالفيلاوهى،ام567

.العمارة:انظر

.الاثاث:أيضاانظر

يبلغبأممتراليا.فكتوريا،فيداخليةمدينةأكبربلارات

المدينةنطاقيتضمن.نسمة782347سكانهاعدد

،نورثوبالارات،ووندوري،ألفريدتونوهيالضواحي

بليزانتومونتكلير،ومونقالأسود،والتل

المركزبالاراتكانت.وديلاكومب،وسيباممتوبول

التاسعالقرنفيالذهبعلىوالحصولللتنقيبالرئيسي

عشر.

لغةمنكلمتينمن،بالاراترسمياالمدينةاسميقرأ

تقع.الراحةمكانتعنيانالأصليينأسترالياسكان

وهى،ملبورنمنالغربإلىكما21بعدعلىبالارات

إلىالموصلةالحديديةوالسككللطرقرئيسيملتقى

017نحوالأمطارسقوطومعدلفكتوريا.مقاطعة

م5وينايرشهرفيأم5الحرارةدرجاتمتوسط،ملم

يوليو.شهرفي

الصعوفيالغزللبالاراتالزراعيةالمنتجاتتتضمن

والنبيذ.والقمحوالخضراواتالصنوبر،وأشمجار،الناعم

فيهاالتىللأماكنوالطينالصينيالصعلصالالمناجمتنتج

الالاتالصناعةتشملالاجر.لعملالرئيسيةالمعامل

والحديدالنحاسوسبكالكتانوفصلوالتعدينالزراعية

والمنتجاتالمسلجع،الأسمنتوصهاريجالكيميائيةوالمواد

أهميةوازدأدت.والقطيةالصوفيةوالأقمشة،الغذائية

مرةالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفيالذهبتعدين

.أخرى

الفكتوريةالعمارةفنمنالكثيربالاراتفييوجد

يرافق.المزدهرةالذهبحقلمدينةخصائصمنوهي

نفسهاالفترةفيوتم.الوطنيالائتمانتصنيفالمبانىمعظم

محليعرضصالةأولوتأسست.النباتيةالحدائقإنشاء

الذهبتعدينومنطقة.ام884عامفيأمشراليا،فيللفن

إعادةوهيام،079عامافتتحتالتيسوفرينهضبةفى

الذهبعنالتنقيبمدنعليهاكانتالتيالحقيقيةللمباني

مشويا.السياحآلافتجذبوهىعشر.التاسعالقرنفي

للتجديفالأحداثمسرحويندوريبحيرةكانت

فىوذلك-وخفيفطويلزورفوهو-بالكنووالانطلاق

.أم569عاماللأوليمبيةايلألعاب

المراعييقصدونكانواالذينالمواشىرعاةاستقر

منالثلاثينياتعقدأواخرفيبالاراتمنطقةفيبقطعانهم

عامفىالذهباكتشافأولوكانعشر.التاسعالقرن

الشابالأيرلنديالمنقبقبلمن،كلونسقرب،أم851

بنينيونجحولأخرىاكتشافاتبدأتإسموند.جيمس

منوأول،وملبورنجيلونجمنالذهبقاصديلجذب

عامأغسطس!فىريجانتوماسكانبالاراتفيوجده

منسبتمبروفيجدئا.بعدفيماالاندفاعوبدأ،أم851

عاموفي،أثمرتقدالذهبتراخيصكانت،العامنفس

بالمعادنالمشتغلينمن02و...منأكثركانام853

فىنقلوقد.المناجمأعمالتولواقدالجنسياتجميعمن



كةمعر،اوكلالابا021

يمكىكما.الدهصأحلمنعليهاالاستهافتالتيالفترةحلالالمديةتمدوكالتكيفللسياحلوضت!ايا،،!ترابالارات!ىسوفرينهفمبة

التعدي!.عمالسك!هاالتيوالحيامالأكواحومشاهدةالده!عنالبحتللزوار

حراسةتحتالذهبمنجم9)708269)نفسهالعام

.ملبورنخزانةإلىالشرطة

لمال!صميةتلكنصفيعادلمايحونأنالمحتملومن

قانونية.وغيرسريةبصورةبيعوإنماإطلاقايسجل

العصيانلأحداثمسرحابالاراتمدينةكانت

منالباهظةالترخيصرسوموكانتأ!شراليا.فيالوحيد

الافتقاربجانبالتعدينأهلاستياءأثارتالتيالأسباب

من3فيالتعدينأهلاصطدمحيث،البرلمانيالتمثيلإلى

الفوجينمنوكتائبمإلشرطةأم854عامديسمبر

رجالمن03نحوقت!!عنأسفرتوالأرب!ن،عشرالثاني

ونتيحة.الجرحىمنأكبروعددجنود،وممتةالتعدين

رجالبهاطالبإصلاحاتشرعتالثورةلتلكمنطقية

منالبرلمانفيلالور،بيترالثوار،زعيمانتخب.التعدين

بلسانالناطقبعدفيماأصبحوقد.أم855عامبالارات

التشريعي.المجلسر

إلىأدتأم087عاممتهورةمضاربةهناككانت

أكثربنسبةالسكانتناقصوانهيارها.التعدينتراحمعامل

التعدينعلىالمعتمدةالمعاملتكيفتكما%،04من

.الصناعاتمنأخرىلأنواع

قرببال!كلاوامعركةوقعت.معركةيالاكلاوا،

52فىوذلكروسيا،في،القرمفيبالاكلاوامدينة

حشودالممتولتالقرمحربأثناءفي.م4185عامأكتوبر

بالاكلاواعلىبسهولةوالأتراكوالفرنسي!!البريطانيين

منكبيرةقواتالروسأرسل.أعمقاعدةهناكوأقاموا

كما3نحوبعدعلىبحريةقاعدةوهى،سيفاستوبول

،الهجومفش!!.المدينةلاستعادةبالاكلاوا،غرليشمال

.القرمحربانظر:.فادحةخسائرتكبداالطرفينولكن

الفرسانسملاحصغيرإنجليزيأ!اءقامالمعركةأثناءفي

المنيع.الروسيالمو!علىجدوىبلامأساوياكانبعمل

لواءفيجنديا673أصلمن052قرابةجرحأوقتلفقد

شخصيةومنافسةلحماقةنتيجةالمأساةتلكوكانتالنور،

البريطانيين.المسؤولينمنلاثنين

الشاعرنظموالتذكروللعبرة.مهماالهجوميكنلم

هجوم:المشهورةقصيدتهتنيسونلوردألفريدالبريطالي

ام(.)855عامالخفيفةالأسلحةفيلق

فيالواقعةالجزرمنمجموعةبال!وجزر!جرر.يالإو،

بيلاو(أيضا)وتكتببالاوجزروتمثل،الهادئالمحيطغرب

ح!-



ميكرونيزيا.تسمىمنطقةفيالكارولينيةالمجموعةمنجزءا

مينداناوجزيرةمنالشرقإلىكم008بعدعلىوتمإلجزر

وتشتمل.نسمة.00013معكانهاعددويبلغ،الفلبينفى

بالشعبألمحاطةالجزرمنسلسلةعلىبالاومجموعة

إلىالشمالمنكمأ06حواليالجزروتمتد.المرجانية

أما.الغربإلىالشرقمنكم03وحوالي،الجنوب

.اللأرضمن2ءكم..مساحةفتغطيالجزرمجموعة

وبسبب،بركانيأصلإلىالشماليةالجزرترجع

ينموكماالأشجار،منالكثيربهاتنمواراضيهاخصوبة

.والخضراواتالاستوأئيةالفواكهأضعجارمنعددبها

شعبةمنبالاو،مجموعةمنالجنوبيةالجزروتتكون

أكثرمعظمهاجعلتلدرجةالماء،سطحمنبارزةمرجانية

.للعمرانمكاناتتخذأنمنوعورة

منبال!وجزربأنالاثارعلمبهاجاءالتياللأدلةتوحي

ميكرونيزيا.فيالبشرسكنهاالتىالجزرمجموعاتأولى

إليهاجاءواقدالجزيرةسكانأسلافيكونأنالمرجحومن

بالاوجزرسكانثلثيحواليويعيش.السنينآلافمنذ

الدوائرفىالناسهؤلاءمعظمويعملكورور.العاصمةفي

الريفيةالقرىفيفيعيشونالسكانبقيةأما.الحكومية

يكفيماإلاالطعاممنلاينتجونكانواوإن،كفلاحين

حاجتهم.

العالميةالحربقبللألمانيا،خاضعةبالاوجزركانت

إلىأعادوهاالحلفاءأنبيدام(189-191)4الأولى

أصبحت،اليابانيةالسيطرةوتحت.الحربنهايةبعداليابان

الحز4فيتقعكما.الهادئالمحيطعربىتقعالجزرم!مجموعةبالاوجزر

الصافية.المحيطمياهفوقمبعترةالغاباتكثيفةحررالسلسلةسالشمالي

121بالبوا،فاسكونونيزدي

أنشأولذلك.كافةميكرونيزيالمنطقةرئيسيامركزاالجزر

المرافئوطوروا،البحريةوالأرصفةالطرقأليابانيون

ما539عامومنذ.اليابانيينالمستوطنينوجلبوا،الحدلمجة

الجزرودخلت،الأجانبوجهفيبالاوجزرأغلقت

أليابانية.الوصايةتحتالأخرى

قواتأجلت-ام449عام-الثانيةالعالميةالحربفي

مناليابانيةالعسكريةالقواتالأمريكيةالمتحدةالولايات

مأ459عامفيالحربنهايةوبعد.الجنوبيةبالاوجزر

ومنذ.اليابانإلىبالاوجزرفىاليابانيونالمستوطنونأعيد

هيمنتهاالمتحدةالولاياتحكومةبسطتام479عام

أكتوبروفى.المتحدةالأموصايةتحتبالاوجزرعلى

شعبارتضىالمشفتاءبعداستقلالهابالاونالت،أم499

الأمريكية.المتحدةبالولاياتحراارتباطابمقتضاهبالاو

مسؤولةالمتحدةالولاياتظلتالاستقلالهذاظلوفي

،أم499ديمسمبر51وفيبالاو.جزرعنالدفاععن

التفاصيلمنلمزيد.المتحدةالأملمنظمةبالاوانضمت

جزر.،كارولينانظر:

.جزيرةبليليو،بمالهادئالمحيطجزرأيضا:انو

ام(.51-9ا؟م)475دينونيزفاسكوبالبوا،

الشرقيالشاطئشاهدأوروبيوأول،أسبانيمكتشف

منمزيدااكتشافاتهحفزتوقد.الهادئللمحيط

الساحلامتدادعلىالأسبانيةوالفتوحاتالاستكشافات

الجنوبية.لأمريكاالغربي

تتيرالجديد.العالمإلىبالبوارحلات

فيبالبوانوليرفاسكورحلةإلىالحريطة

إنشاءفيبالبواساعد.الكاريبيمنطقة

سةوفي.أم051!شةدارينمستعمرة

بررخعبراستكشافيةحملةقادأم513

.الهادئالمحيطوبلغبنما

باس--خمعولص

ق!الالليم+-+ححح!!،"

يكاما-س!لبهار!تورجموبوو

اويخ!الكاربلىالبحرصصلثهء

صصص
ا!سالمجاأص105

صصهـ"---

فىالمطآلهاعلبو!صإدصمميأ+!رصس!ررسحلاصير
ثأعأأمريكا

ا!عحح!-6لإ-لهدكئى2جمسعيملأس!سماالاخليجالجنولية

ميل00050001

00050001..ءأككل
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فيكباليروسلوسديجيريزجزيرةفيبالبواولد

النبلاءأحدلدىوعملأخبلاء.امنفقيرلأ!أسبانيا،

لأسبانيا.الغربيالجنوليأصساحلاعلىموجيرفىالأغنياء

الجديد،أصمالعافيوالثروةأسشهرةافرصبالبوااستهوت

أمريكاإلىاستكحتمافيةحملةإلىأم105عامفانضم

إلىالسفنإحدىفياتجهأم015عاموفي،الجنوبية

إلىمنهاانتقلثماالأممبانية،سمبستيانسانمستعمرة

مدينةهناكألسه!حيثخلئيورالا،منالغربيالجانب

حملةقادأم513عاموفيلحاكمها.وأصئنائبادارين

.الهادئالمحيطوشاهدبنمابرزخعبردارينمن

وجدهوماأسبانيا،إلىالحملةتلكأخبارتصلأنوقب!!

عينواللؤأ9،الذهبمنالمحيطسواحلعلىالأ!مبان

دافيلابدرارياسهوكهلأنبيلاأسبانياملكفرديناند

تحتأخرىهنطقةحاحسفاع!توأصدارين،جديداحاكما

.بدرارياسإمرة

بالخيانةبالبوااتهامإلىبدرارياسدفعتالغيرةلكن

.أم951عامبالإعدامعليهوالح!صم

أ!لاياتافيالساحليةالمدنأهممنواحدةيالتيمور

اشئيسيوالمركزماريلاند،ولايةفيمدينةوأكبر،المتحدة

مدينةفي.الولايةهذهفىوالتصنيعوالتعليمللتجارة

سكانهاعدد.أمحالمافيالطبيعيةالموانئأكبرأحدبالتيمور

الحضريةأدنطقةاسكانوعدد،نسمة410.736

نسمة.3822.)172

حليحمنمقربةعلىلاتابس!صنهرعلىتقع.المدينة

تتحللها2،كم022قدرهامساحةوتغطيتشيسابيك

الحضريةالمنطقةتحتل2،كم18يعادلبمامائيةمساحة

.2حصم021.7حوالي

منالغربيالشماليالجزءنهايةفيالداخليالميناءيقع

تجاريةومجممحلاتالمرفأ،يوجدحيثلالتيمور،ميناء

بالتيمور،فيالوطنيالمائيةالأحياءومعرضومطاعم

!مالمكونالعالميالتجارةومركزبالتيمورمؤتمراتومركز

الفنادقأيضاالبارزةالداخليالميناءمعالمومنطابقا.03

للعلومماريلاندمر!صرالمدنيةوالبيوت،الترفيهيةوالمراكز

رؤيةأجهزةومبنىعلمىمتحصعلىيحتويالذي

الأعمالمنطقةمركزأما.فلكيومرصد،السماويةالأجرام

البلدية،مبنىحيثالمدينةوسطجنوبفيقعالتجارية

مكاتبومبىسكنيةوحداتيضمالذيتشارلزومركز

ومسرحا.تجاريةومحلاتوحدائقوفندقا

منها،جذابةثقافيةأماكنعدةبالتيمورمدينةفي

الحديث.الفنمنبمقتنياتهالمشهورالجميلةالفنونمتحف

وتاريخها.بالتيمورحياةفيفمتخصصبيالمتحفأما

الغنائية.الأوبرادارفيعروضاللأوبرابالتيمورفرقةوتقدم

فىعروضاتقدمف!أسسيمفونيةاأضيمورباأوركستراأما

جونجامعةأنكما.السيمفونيةمايرهوفجوزيفقاعة

أنحاءجميعفيمشهورانلهاالتالغأطبياوالمر!صهوب!ضز

الاماكنمنأيضاهوالموسيقىليبوديومعهد.العالم

المعروفة.

منملايينمعبالتيمورميناءيتعاملالاقتصاد.

ألفيمنأكثرويوجدمشويا،أسثسحناتامنالأطنان

الرائدةالصناعاتوتنتجأضيمور،بامنطقةفىمصنع

مثلالمعادنوكذلكالإلكترونيةالمعداتوالراداركأجهزة

والالات.الكيميائيةوالمنتجاتوالفولاذوالحديدالنحاس

كورميكماكشركةأيضابالتيمورفيتوجدكما

للتوابلمنتجةشسركةأكبرإنهايقالأضياششركائه

أصما.أعااشىأجهاراتهـا

بالتيمورمدينةالسرعةالفائقةاشكابقطاراتتربط

ومالحماشوسيتس،بومعطن،مثلالشرقيالساحلبمدن

العاصمة.وواشمنطنوبنسلفانياوفيلادلفيانيويوركومدينة

الدولىواشنطن-بالتيمورمطارالطيرانحركةوتستعم!!

المدينة.جنوبكم16بعدعلىأ!اقعا

تاريخيةنبذة

عامبالتيمورمدينةالامشعماريةماريلاندحكومةأنشأت

فيالتبغلمزارعتجاريامركزات!صنأنعلىأم972

أنشأتالتيالعائلةوهيأضيمورباأحائلةطات!صأضيمورلا

ماريلاند.مستعمرةأدارت

شوينمنلأكثرقوميةعاصمةبالتيمورظلتوقد

لجأوقدأم(.783-)1775عامالأمريكيةالثورةخلال

القواتهددتعندماأم776عامإليهاالقاريالكونجرس

فيلادلفيا.البريطانية

عامحربأثناءبالتيمورالبريطانيونفجرأنوبعد

كىسكوتفرانسيسالحممهمحامكتبام،281

النشيدأصبحتالتيبالنجومالمرصعةالرايةكلمات

مناستوحاهاوقدبعد،فيماالمتحدةللولاياتالوطني

بعدهنريمكفورتفوقيرفرفوهوالعلممنظر

.الهجوم

فيتحارئامركزاباعتبارهاباطرادبالتيمورازدهرت

الخمسينياتوفي،الشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالقرن

،كأزمةمشكلاتعدةتواجهبدأتالعشرينالقرنمن

وقد.العامةللخدماتالخصصةالمواردوقلةالمساكن

طريقعنالمش!سلاتهذهتخطيعلىالمدينةعملت

وبالمساعدةفرديةوجهودالمدينةتجديدإعادةمشروعات

الحكومية.



أم(.888-)1826جيفوردوليم،بالجريف

عمل.ودبلوماسيسريوعميلوراهببريطانيجندي

باللغةمعرفتهبتحسينقامحيثطويلةمدةبيروتفي

الطوائفبينسريةبمهماتوقامنطقها،أجادالتيالعربية

عربيتينإمبرأطوريتينبانشاءيحلمنابليونوكان.اللبنانية

والثانيةالسويسغربىإحداهما:الفرنسيةالوصايةتحت

فشلولكنه،المهمةبهذهليقومبالجريفواختارشرقيها،

عناستقلالهإعلانالخديويبإقناعمصرفىمهمتهفي

بالجريفسافرأم862عاموفيبفرنسا.والاحتماءتركيا

أسماءتحتوسافر،سريةمهمةفيالعربيةالجزيرةإلى

الاجتماعيةالخدماتبعض!تأديةبزعمعديدةتنكرية

وأوروبا.الشرقبينالصلةوتوثيق،المنطقةتلكلشعب

،ام862يونيوفيبالأردنعمانمنرحلتهبدأت

حيثسهلةرحلةفيحائلثمالجندلدومةإلىووصل

بعدغادرهاالتيالرياضإلىوصلومنها،بحفاوةعومل

إلىومنهابدقةوصفهاالتيالهفوفإلىمتجهافترة

وفي.المتصالحةوالإماراتوقطرالبحرينزارثم.ا!ليج

فيكاملةسنةرحلةمذكراتكتابهأصدرأم865عام

وشرقهـا.العربيةالجزيرةوسط

العربيةالجزيرةعنكتبهماضداتهاماتوجهتوقد

الدقةتنقصهالذي-عبداللهللأميرمقابلتهعن-تقريرهفى

الجزيرةعنمشاهداتهبعضأنكماالأخطاء.وتتخلله

لمجبالسلسلةعنكتابتهمثل،الصحةمنخالية

تعدادبأنذكرهوكذلك.بعدهمنجاءواالذينيشاهدها

نأ،كماالبحرينسكانتعدادضعفيبلغقطرسكان

كتابهفيوردماوأندقيقةتكنلمالهفوفعنخريطخه

الرحالةكان.صحيحغيرمسقطفيالسفينةغرقعن

داوتييرىبينما،بالجريفكتبهمامعظمفييشكفلبي

أمريكافيبالجريفتوفيصحيحا.كانروأهمابأنوبلنت

.هناكيعيشكانحيثالجنوبية

منأم(.؟-495ا)525جيوفانيبالسترينا،

كتب.الإيطاليةالنهضةعصرفيالموسيقىمؤلفىأشهر

غيركورالياعملا052حواليالرومانيةللكنيسةبالسترينا

39و،الموتيتاتاسم!تالالاتعلىبعزفمصحوب

مارسيلىبابايميساالقداسيةأعمالهأشهرمنقداسا.

ماقرستاباتوموسيقىأم(،562)حوالي

لادينيةكوراليةمقطوعاتألفكماام(.563)حوالي

،الغزلقصائدباسمالالاتعلىبعزفمصحوبةغير

أم(.)566كولليآىفستيفاوأشهرها

المتعددالموسيقىللألمملوبأستاذابالستريناكان

وفيمنفصلا.لحناصوتكلفيهيؤديالذيالنغمات

123لدنورأ،لمربا

منحنياتفيبعضابعضهاالأصواتتحاكيالموسيقىهذه

الحصولأجلومن.منتظمإيقاععلىالمحافظةمع،جميلة

أحيانامعاالكورسيغني،الفروقفيهتظهرلونيتباينعلى

متآلفة.نغماتفي

مدينة،رألمسهمسقطمناسمهبالسترينااستمد

هوبالكاملواسمهروما،منبالقربالواقعةبالسترينا

وحتىم1571عامومنباسشرينا.دابيرلويجيجيوفاني

اليوليوسىالمصلىموسيقىلفرقةقائدابالستريناعمل،وفاته

بروما.بيترالقديسكنيسةفى

إلىع46تبهعدافير،منمجموعةالإطبد

فيأنجهاممنالشرقإلىكم32و،تاونزفيلمنالشمال

بالمجزيرةمساحةوتبلغبأستراليا.الشماليةكوينزلاند

2،كم65المجموعةفىجزيرةأكبروهى،الكبرىآيلاند

وفى.كثيفةأمطارغابةالانحدارالشديدةتلالهاوتغطي

توجد،للجزيرةالغربيالشمالفيتشالينجرخليج

00022حواليبهاالأصليينللسكانحكوميةمستوطنة

افيبيةكاليفورنيافيومنتجعمدينةسيردجر؟لم

.والجبالالصحراءبهاتحيط،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

الاسمبهذاسميتوقد.نسمة181.04سكانهاعدد

والينابيعشوارعها،تنتظمالتي()بالمالنخيلأشجارلكثرة

الطقسجانبإلى-المظاهرهذهفيها.الحارةالطبيعية

وبرك،الممهدةالجولفوميادينوالبيوتوالفنادقالدافئ

جذبا،المناطقأكبرمنسبرنجزبالمتجعل-الحدشةالسباحة

الترامخطويحمل.سنويالممائحمليونيحوالييزورهاإذ

سانجبلقمةمنمقربةإلىالسياحسبرنجزبالمفيالجوي

المجاور.سانتو

حواليالكاويلاهنودمنأجوكالينتجماعةتمتلك

المنطقةتلكفيالهنودعالقوقد.المدينةمساحةخمص

أواخرفيفيها،البيضاستقرارتاريخمنطويلوقتقبل

العشرين،القرنثلاثينياتوفي.الميلاديعشرالتاسعالقرن

السينما.لنجومشهيرامنتجعاسبرنجزبالمأصبحت

.الإداريالمجلسحكملنظامالمدينةوتخضع

بمدفلاعب.(-م9291)رفودألمر،ب

!ذهتارلفياللاعبيهطأشهرمنواحداأصبح.أمريكى

مراتأرلغالأساتذةبمنافسةيفوزلاعبأولوهو.الرياضة

وام،629أم،069،أم589:التاليةالأعوامفى

الجريءوأسلوبهالجذابةبالمرشخصيةساعدت.ام649

أواخرفيالجولفلعبةفىشمهرتهزيادةعلىاللعبفى



صموللبالمر،124

حياتهخلالمنتمكنكما.الستينياتوأوائلالخمسينيات

قدراتهساعدتوقد.المشجعينمنجمعكعسبمنالمهنية

ذائعةتلفازيةرياضةمنهاتجعلأنعلىالجولففيالخارقة

الصيت.

بنسلفانيا،،لاتروبفىبالمردانيالآرنولدولد

فىفارأنبعدمحترفاأصبحوقد.المتحدةبالولايات

فازثما.أم459عامالمتحدةالولاياتفيالهواةمنافسات

عامالمتحدةالولاياتفيالمفتوحةالجولفمنافساتفي

عامىبريطانيافيالمفتوحةالجولفمنافساتوفيم0691

.أم629وأم619

الجولف.:أيضاالظر

مناظررسامام(.88ا018-)5صموللبالمر،

رسمبإتقانهاشتهر.إنجليزيكليشيهاتوخطاططبيعية

أعمالهتأثرت.المائيةبالألوانوالخياليةالريفيةالمناظر

أعمالهأفض!!ومن.بليكلوليموالمفيدةالقصيرةبصداقته

البينسيروسو.ولاليرجو،ميلتونجونلأشعاررسومات

ألملكيةاالأكاديميةافىلوحاتهوقدم،لندنفىبالمرولد

أظهرت،الأخيرةأعمالهأنغير.الماءألوانجمعيةوفي

النوعية.فيتدنيا

كانأم(.877-)9917براوننثانيلبالمر،

يرىمستكشفأوليكونوربماأمريكيا،بحرياربانا

عنيبحثبالمركانبينماأم،082عامففيأنتاركتيكا.

إلىهيرو،الشراعىمركبهأقلعالفقمةلصيدجديدةأراض

فألصر.الجسوبيةشتلاندجزرفياليانكيمرفأمنالجنوب

طويلةذراعوهىأنتاركتيها،جزيرةلشبهالانيعرفما

افيبية.أمرحطباتجاهالشمالإلىالجنوبيالقطبمنيمتد

فيبالمرولد.جزيرةمنأكثرليستأنهابالمراعتقدوقد

.المتحدةبالولاياتكونكتيكتولايةفي،ستونينجتون

الشماليةكوينزدلاندفيبالمرنهريقعدهر.يالمر،

فيمرلح،كبيرذهبحقللأولموقعاكانبأستراليا،

الماشيةمربي،مرةلأول،الذهباكتشفوقدكوينزلاند.

عملهواصلأنهغيرأم،872نوفمبر12فير.هان

بالذهبالغنيالحقلتطهويرمهمةتاركاماشيةكتاجر

منأكثرعبرأمء87عاموفي.موليجانفينشرلجيمس

بينالخفيفةالأشجارذاتالأرضصيني000.02

قتلوقد.الأقدامعلىمشيا،الذهبوحقلكوكتاون

الرحلة،أثناءمنهمالكثيرالأصليونالسكانأي،الأبورجين

حقلإلىوصولهمبعدالمرضوطأةتحتآخرونومات

منذهبهمالصينيينبعضيحمىول!ي.الذهب

رمادعلىتحتويكانتالتيالجرار،فيخبأوه،اللصوص

فيحرقهموتم،الرحلةأثناء،نحبهمقضواالدين،الموتى

تلكإرسالمنالصينيينمنالعديدتم!صوقد.الحقل

الصين.فيذويهمإلىأرزهبباالمليئةالجرار

نيوزيلنداجزيرةفىتقعمدينةدورتيالمرسدون

لسهولالداخليةالحافةفى،ولنجتونإقليمفي،الشمالية

)عددماناواتو.نهرضفافعلىوبالتحديدماناواتو،

منلشبكةمركزاالمدينةتعتبر(.نسمة50467السكان

النصفتخدمالتي،والجويةالحديديةرالبريةالنقلطرق

تسويقمركزالشماليةوبالمرمشون.أعتمماليةاللجزيرةالجنوبي

كماماناواتو،إقليمفيالأغناموتربيةالأأسبانلمنتجاتوتوزيع

الشماليةبالمرستونفىوتوجدمهما.تجاريامركزاتمثل

الزراعية.والتنميةالبحوثمراكزمنوعددماسيجامعة

المالكةالعائلةإلىملكيتهاتعودقلعة؟!رال

برايمارمقاطعةفى،جرأمبيانإقليمفيوتوحد،اشبريطانية

نوضفافعلىتقعألمسكتلندا.فيالجرامبيانلجبالأصتابعةأ

الأميرأشترى.أبردينغربيكم08حواليوتبعد،دي

منالفترةفىبناؤهاواعيدالمالكةللعائلةالقلعةهذهالبرت

فصلفيللسياحةأبوابهاالقلعةوتفتح.أم-ء85ا853

الصيص.

)المعاركالمكسيكيةالحربانظر:.معركةألتو،بالو

.المجاري:انظر.البالوعة

تنموشوكيةشجيرةالبالوفيرد.شجيرةاليالوديرد،

غربيوشمال،المتحدةالولاياتفيالجافةالأقاليمفي

وقدأمتار،وتسعةأربعةبينماإلىطولهاويصل،المكسيك

لحاءوللشجرة.لممم05منأكثرإلىجذعهاقويصل

أوأخرفىتتفتحسعم،5.2حواليطولهاوأوراقأخضر

نموهااكتمالبمجردالأوراقوتتساقط.إبريلأومارس

.عادةالصيفأواخرفىعاريةالشجرةتصبححتىتقريبا،

.صغيرةصفراءأزهاراتحملالربيعأواخروفي

ماطولهايتراوح،صغيرةبذريةقرناتتنئالبالوفيرد

ثلاثأوبذربنعلىقرنةكلوتحتويسم،8و5بين

مهمامصدرامايوماتشكلالبالوفيردشكانت.كبيرةبذور

وأويسحقونها،يجففونهاالهنودكانفقد،للطعام

جذوروتساعد.الليميةالفاصوليايأكلونكمايأكلونها

التقليلفيوبالتاليالصحراويةالتربةتماسكعلىالبالوفيرد

التعرية.سرعةمن
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بعضالصورةفيوتطهص.السباقاتهذهمثلفىبالبالوناتالرياضةهواةمنالعديدويشاركالألوانتزينهعرضالساخنالهواءبالوناتسباق

للطراد.مستعداأصبحوقدالآخرالمعضيظوبينماالساض،بال!اءملئهاأثناءالبالونات

لونلباا

لتمكينهخفيفغازأوساخنبهواءيملأكيعم!اليالون

المنطاد.أحياناالبالونويسمىالهواءفيالارتفاعمن

الغازأو،الساخنالهواءلأنالجو،فيالبالونويرتفع

المحيطالهواءمنكثافةوأقلوزنا،أخفبداخلهالموجود

الجويالهواءفيالبالونارتفاعويشبه،الخارجمنبالبالون

الماء.سطحفوقالفلينمنقطعةطفوتماما

،متعددةوتصميماتوأشكالبأحجامالبالوناتتصنع

يلهونفالأطفال.الاستخداماتمنالعديدلهاأنكما

لحملالبالوناتفيستخدمونالعلماء،أما.الألعابببالونات

كذلك،الجويةبالأرصادالخاصةالبياناتجمعمعدات

لبث،لاسلكيإرسالبأجهزةالمزودةالبالوناتتستخدم

المعزولة.أوالنائيةالمناطقاتجاهفي،المرئيةأوالمسموعةالإذأعة

قائدلحمل،الكيسأسفلمثبتة،بسلةالبالوناتبعضوتزود

يستمتعونأناسالبالوناتهذهمثلويرتاد.والركابالبالون

البالوناتوتستخدمركوبها،رياضةتصاحبالتيبالإثارة

العلمية.البحوثإجراءفىأيضاللأفرأدالحاملة

المقيدفالبالون،الطيرانحرةأومميدةإماوالبالونات

الحر،البالونأما،الأرضإلىوخطاطيفبحباليربط

البالونويستطئقائد.الريحهبوبلاتجاهتبعافيتجه

بينما،الرأسيةحركتهفيالتحكمللأفراد،الحاملالحر،

في-ماحدإلى-التحكميستطيعلكنهتوجيههلايمكنه

عنبحثابهالانخفاضأوالارتفاعطريقعنالبالونوجهة

المطلوبة.الوجهةنحوربتدفعه

علىكذلكالمحركاتذاتالهوائيةالسفينةتعتمد

الهوائيةالسفنوتختلف.الرفعقوةلتوليدالخفيفةالغازات

.عدةنواحمنالعاديالبالونعنللتسيير،القابلة،الموجهة

دفيتتولىرفعومراوح،بمحركاتمزودةالهوائيةفالسفينة

تساعدالتىبالمعداتتزودأنهاكماالهواء،خلالالمركبة

المعلوماتمنللمزيد.المطلوبةالوجهةتوجيههاعلىقائدها

الهوائية.السفينةانظر:.الهوائيةالسفنعن

البالوناتأنواع

الغازبالونات-أ:البالوناتمنرئيسياننوعانهناك

فيالغازبالوناتوتستخدماسماخن.الهواءبالونات2-

مختلفة.أخرىأغراضوفي،العلميةوالبحوث،الرياضة

الرياضةفىأساسافتستخدم،الساخنالهوأءبالوناتأما

التجارية.والدعاية
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وأالهيليومأوالهيدروجينبغازإماتملأ.الغازبالونات

ولهدا،أعيليومامنأخفجينالهيدرووغاز،الطيعيالغار

عسدالحرص!توخيمنلالدأنهإلأأكبر.رفعقوةيولدفإنه

رعمو.للاشتعالالقالليةشديدالأنهأمخاز،اهذاا!شعمال

ويولد.أماناأكثربأنهيتميزأنهإلانسبيا،الهيليومغازثقل

أ!يليومواجينالهيدررغازيعنتق!!رفعقوةالطبيعيالغاز

منهما.أقلتكلفتهلكن

الألعاببالونات-أالغاز:بالوناتأنواخأهمومن

أ!مغصأاأ!ناتبا3-.التمددبالونات2.الرياضية

.الصفريالضغصأبالونات-4.العافي

البحوثإجراءشىالأخيرةأضلاثةاالأنواعوتستحدم

بياناتبتسجياتقومأجهزةمعهاتحملحيث،العلمية

ك!.48نحوإلىتص!!ارتفاعاتعندالطقس

بهاالحاص!ال!صسيصنع.الرياضيةالألعاببالونات

المشبعةالقطهنيةالأقمشةاأو)البلا!متيك(،اللدائنمن

التيالصافةالحمولةعلىالىض!حجمويتوقفط.بالمعدإ

أصسلةامنكلوزن:تتضصوالتيحملها،عليهيتعين

الحمولةزادتوكلما.والإمداداتوالمعداتواشكاب

حجماعنويعبر.ال!جسحجمزادحملها،المط!وب

ويصل.بالكاملمملوءوهوالكيسبحجمعادةالبالون

فردينيحملالذيالمعتاد،العازيالأأمحاببالونحجم

الحجمبهذاالبالونقطرويبلغ.3م099نحوإلى،اثنين

خلالمن،عادةالبالونكيسملءجم5.م21نحو

الذي-الأنبوبهذاويبقى،أسفلهشيمفتوحأنبو!

ارتفاعومئريادة.الطيرانأثناءمفتوحا-الذي!يسمى

الغازيساعدمما،الجويالهواءضغطينحفض،البالون

آلية،بطريقةمنهالزائدويندشعالتمدد،علىالبالونداخل

أخرىفتحةكذلكوتوجد.الذيلأنبوبخلالمنهاربا

التحكمشم،معدنيأوخشبيبصماممغطاةال!صسأعلى

الكيس،داخلمنلأسفليتدلىحبلطريهتعنفيه

السلة.إلىطرفهليصلالذيلأنبوبخلاأمنويحرج

الحبل،هذاالبالونقائديجذب،الهبوطفيالرغبةوعند

فيوتثبتالغاز.بعضبخروجأجسمح،الصمامفينفتى

الغاز.خروجفيتتحكمالحجمكبيرةرقعةال!جس،أعلى

بفتحها،يقوم،اللونأحمرحبلبوساطةفيهاأخح!صهـااويت!ا

.أ!بو!أابعدالهواءلتفريغ

ذاتقطنيةحبالمنمصنوعةبشبكةالكيسويغطى

أجزاءهفإنالجو،فيالكيستمزقمافإذا.عريضةشتحات

أولية.كانتوإنكمظلةوتصبحالشبكةداخلتحتجز

وأ،خشبيةتحميلبحلقةالكيسأسفلالشبكةوتتصل

البالونقائديستقلهاالتيالسلةبهالتثبت،معدنية

الصفصاف!نأليافمنأسسلةاوتصنع.والركاب

الت!دد،ا!لاتوهى.العلميةالتجاربلبالوناتالثلاثةالرئيسيةالأنواع

يكاشسجيلتقومأحهزةالبالولاتهدهتحملراليسار(.)إلىالص!ري

!را.كيلو05حتىارتفاعات

الضغطوبالونات(،الوسط)فيالعاليا!معطاأ!ساتوبااليإت(،)إلى

إلىالبالولاتهذهوتصل.الأرصيةااطكرةالحويلالعا،!تتعلق،ت
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أنهاكما،الوزنوخفيفةقويةأليافوهى،المنسوج

العنيف.الهبوطعندالصدمةبامتصاصتتميز

المضغوطالمطاطمنمصنوعكيسلهااللمددبالونات

م5.1نحوالمعتادالتمددبالونقطرويصل.اللدائنمنأو

الغازفإنالجو،فيالبالونارتفاعبعدأما.الإقلاععند

قطرهيصلحتى،الكيستمددإلىيؤديممايتمددالداخلي

معين،ارتفاعإلىالبالونيصلوعندماأمتارستةنحوإلى

تنفتحالحالوفي.المتمددةالغازاتبفعلالكيسينفجر

بالمعداتمحملةوهيتدريجياالأرضإلىتهبطثم،مظلة

ضرر.أييصيبهاأندون

ضغطلأن،الاسمبهذاتسمىالعاليالضغطبالونا!

منبهالمحيطالهواءضغطعنقليلايزيدالبالونداخلالغاز

غيرصناعيةمادةمنالعاليالضغطبالونويصنع.الخارج

جزئياالكيسويملأالبولياميد.أوكالبوليسترللتمدد:قابلة

الجو،فيالبالونارتفاعومع.بإحكامويغلقالإقلاعوقت

عندذلكبعديبقىثم،بال!صاملالكيسليملأالغازيتمدد

تقريبا.ثابتضغط

.متعددةبأحجامالعاليالضغطبالوناتوتصنع

الوصوليرادالذيالارتفاعحعسبالبالونحجمويتحدد

الجوفىالصعودمنتمكنالبالونحجمزادفكلما.إليه

إلىالضخمةالبالوناتحجمويصل.أعلىارتفاعاتإلى

3.م000852منأكثر

الجوفيمحلقايبقىأنالعاليالضغطبالونيستطيع

يتمأنويمكن.الأرضحولمستمردورأنفيشهور،عدة

تعملأجوةباستخدام،البالونأجهزةفيبعدعنالتحكم

محلقة.طائرةمنأوالأرضمنسواءالراديو،بموجات

إشارةالأرضىالتحكمطاقميرسل،البالونولهبوط

الكيس.منالغازلخروجإلكترونية

بالونداخلالغازيتساوى.الصفريالضغطبالونات

ويصنعبه،ألمحيطالجويالهواءضغطمعالصفريالضغط

ذيلوله،الإثيلينمتعدديسمىاللدائنمننوعمنالكيس

مملوءغيرالكيسويكون،الألعاببالونذيليشبهمفتوح

ارتفعكلماالامتلاءفييبدأحيث،الإقلاعاثناءتمافا

الزائدللغازيسمحبينماالغاز،تمددبسببأعلىإلىالبالون

فيالبالونيستمرأنولابد.الذيلفتحةخلالبالخروج

يظلحتىلآخر،وقتمنحمولتهبعضمنالتخلص

منهاالتخلصيتمالتيالحمولةوتتكونالجو.فيمحلقا

الحمولةهذهمنالتخلصويمكن.رمليةأكياسمنعادة

الأر!يالطاقميرسلهاإلكترونيةإشاراتبوساطةالزائدة

يمكنالتيالحمولةنفادوبعد.البالونبتشغيلالمهتم

نأعادةويمكن.الهبوطفيالبالونيبدأمنها،التخلص

.أيامعدةالطرانفييستمر

إجراءفيأحياناالصفريالضغطبالوناتتستخدم

ولابدالعليا.الجوطبقاتفيتبحثالتىالعلميةالبحوث

البقاءأو،الضغطبدلةارتداءمن(البالون)ركابللباحثين

لأنذلك)محدد(.معايرضغطذاتمحكمةغرفةداخل

للغاية،منخفضالعلياالجوطبقاتفيالهواءضغط

التنفصفىليستمرالجسمأجزاءعلىالضغطبدلةوتضغط

داخلأماالمعتاد.عملهافيالدمدورةولتستمرالعادي

الضغطعلىالمحافظةفتتمالمعاير،الضغطذاتالغرفة

عندلتكوينهومماثلاالهواء،لضغطومقارباثابتا،داخلها

بأحجامالصفريالضغطبالوناتوتصنعس!إلبحر.

منأكثرإلىالكبيرالبالونكيسحجمويصمل،متعددة

3.م000.004.1

الجوفيمالبالوناتهذهترتفع.الساخنالهواءبالونات

اخفثمومن،خارجهمنأسخنالكيصداخلالهواءلأن

باردهوأءمنأخفويصبحبالتسخينيتمددوالهوأء.منه

الهواءلبالوناتالهواءتسخينويتممساو.حجمذي

البروبانغازبوساطةإشمعالهيتمموقدباستخدامالساخن

يستعملماعندخطورةأيلهوليست،رخيصغازوهو

أعلىإلىتتجهشعلةالموقدمنوتخرج.سليمبأسلوب

الكيس.داخل

النايلونمنالساخنالهوأءبالونكيسيصنع

3م1)007إلىحجمهيصلأنولابدالبوليستر.أو

فتحةالكيسأسفلوتوجد.شخصينحملمنليتمكن

إلىالساخنالهواءخلالهايدخل،الفوهةتسمىكبيرة

مغطاةثانيةفتحةالكيعه!أعلىتوجدكذلك.الكيس

علىالمظلةهذهوتحافظا!لظلة.تسمىدائريلصمام

وبسبب.التحكمخيوطتسمىحبالبوساطةمكانها

يستطئقائد،الكيسداخلقليلاالأعلىالضغط

أنهاكما،الهبوطفيالرغبةعندقليلافتحهاالبالون

بعد،الكيسداخلمنالهواءلإخراجتماماتفتح

لهاليسالتىالأكياسبع!وتزود.الأرضىلمىالنزول

تسمىمثلثيةفتحةبجوارهاتثبتالغازلخروجبرقعةمظلة

بحبلالتبريدفتحةفيالتحكمويتمالتبريد.فتحة

فىالرغبةعندالهواءبعضبخروججذبهعنديسمح

السريع.الهبوط

الهواءلبالوناتفليس،الغازيةالألعابلبالوناتوخلافا

تتمقويةحبالبوساطةالحمولةوتعلق.شبكةالساخن

الصفصافأليافمنالسلةوتصنعالكيحي!.معخياطتها

الكيسوفوهةالسلةبنماالموقدويثبت.الألومنيوممنأو

الصلب.منأسلاكبولمماطةمعدنىتحميلهيكلفي

السلة،داخلالبروبانوقودخزاناتكذلكوتوضع

الوقود.وخزاناتالموقدبينالوقودأنابيبوتصل
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بالونيعملكيف

الساخنالهواء

مزيداالملاحيحرقالارتفاعلزيادة.التحليهتويبدأ،لوقود،ا!وقدىشعديةالساح!،سالهواءا!دالماترويدلعدالملاحيقوم

رقعةالملاحيفتحالهموطوعمدالهواء.لإحراحالتريديفئصمامأوقودأاإحراقيقللالارتفاعولحمصا!قود،اص!

.ال!جص!اضفريعأضحنميص!ا

حةأ!

لتحميل

حمل

لتيريدا

!وقد

التسفيسحبل

أسقوداوصلة

التريد

الئريدحاط

!وهة

التحميسرقعة

البالوناتاستخدام

أ!لاتباامتخداميتشر.العلميةالاستخدامات

هذهتحم!ماأجارغا،الجويةالأرصادعلماءبينالتمدد

وللمههبار.اللاسلكيالمسباريسمىجهازاالبالونات

والرطولة،،الحرارةدرجةأعياسعداداتاللاسلكي

مزودوهو.الارتفاعاتمختلف!عند،الجويالهواءوضغط

لمحطاتالقراءاتهذهلبثلا!سلكيإرسالبجهازأيضا

المعلوماتهذهالأرصاداعلماءويستخدم.أرضيةاسعتقبال

الجوية.باللأحوالالتنبؤفي

،الصفريالضغطوبالوناتالعاليالضغطبالوناتأما

البالوناتهذهفبعض.العلميةالبرامجفىبكثرةفتستخدم

فعلى.الجويةالأحوالعنبياناتلتسجيلأجهزةتحمل

الأشعةنشاطأغياسالبالوناتاممتخدمت،المثالسعبيل

لجمعاستخدمتكذلك.الرياححركةولدراسة،الكونية

النجومولدراسةالصمغيرة()النيازكالشهبعنمعلومات

بالوناتمنالمستقاةالمعلوماتكانتوقد.والكواكب

فيللعلماءعونا،الصفريالضغطوبالوناتالعالىالضغط

الفضاء.لبرامجتطويرهم

بالوناتمنكلتستخدم.الترويحيةالاستخدامات

ركوبرياضةفيالساخ!الهواءوبالوناتالغاز

المسباقاتفيهواتهامنأممتيرايشاركو.البالونات

ببالوناتهمالتحليقمجردبعضهميهوىو،والمهرجانات

البالونقائدالدولمعظموتلزم.أطنزهةالريفيةاهناصةأ!فوق

بهاتمنحالتينفسهابالطريقةتمئلهقيادةرخصةلحمل

مدربيدعلىيتدربأنمنلهولابدالطار.رخصة

بالصعودلهالسماحقبلتحريريا،امتحانايجتازوأن،مؤهل

.بالبالونالمنفرد

الصباحفيالرياضةبالوناتطلعاتأغلبوتتم

هذينفيالريحقوةلانخفاضالظهربعدأوالباكر،

سهلا،عملاتعدالرياضةبالوناتقيادةأنورغم.الوقتين

بعناية.الجويةالأحواليراقبأنالبالونقائدعلىأنإلا

علىالكيسبنشرالبالونقائديقومالغاز.بالونلشغيل

الكيسقمةبوضعوذلكبالغاز،!لئهامشعدادا،الأرض

حولهما.بانتظامأجزائهبقيةونشرحزالمرفيالمؤخرةفوق

فييشرعثمالكيسقمةفوقالشب!صةالبالونيفئقائدثم

يتمالامتلاء،فيالكيسبدأوكلمابالغاز.الملءعملية

الشبكة،إلىخطاطيفبوساطةالرمالمنأكياستعليق

أكياسوتعمل.موضعهفيأصبالوناعلىالمحافظةأجلمن

صعودعمليةلتنظيم،التوازنلحفظ،كأثقالالرمال

أحدنزعيتمبطيءبمعدلالبالونيصعدولكي.البالون
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الذيثم،وقذفهالشبكةعيونإحدىمنالرمليةالأكياس

والسلة،التحميلحلقةالبالونقائدويعلقوهكذا....يليه

جوانبمدأرعلىبخطاطيفالرمالأكياسيعلقثم

السلة.

أكياسمنقليلاعدداالبالونقائدينزع،التحليقولبدء

معبهدوء،فيرتفعخفيفاليصئالبالونبها،ويلقيالرمال

هبوباتجاهفيموجودةتكونعوائقأيعنبعيدابقائه

منالتخلصفيالقائديبدأ،البالونارتفاعوفور،الرياح

أما،لأعلىالصعودفيللاستمرار،الرمالمنقليلةكميات

المثبتبفئالصماميقومفإنهأقل،لارتفاعالهبوطأرادإذا

الغاز.بعضبخروجليسمح،الكيسقمةفي

للسحب،ثقيلاحبلامعهاالغازبالوناتمعظموتحمل

من،قليلةبلحظاتالأرضعلىالهبوطقبلخارجايلقى

هبوطهعندالأرضوليلمس،البالونوزنتخفيفأجل

أحديقومأنويمكن.هوائيةوسادةفوقيهبطكانلوكما

وفور.البالونحركةلتوجيهالحبلبهذأبالإمساكالأفراد

خروجفتحةالبالونقائديفتح،للأرضالسلةملامسة

السلةجرفيالريحتتسببلاحتىالكيسلتفريغالهواء

.اللأرضعلى

الهواءبالونلشحن.الساخنالهواءبالونتشغيل

،الأرضعلىالكيسبنشرالبالونقائديقوم،الساخن

السلةيضعثمالريحاتحاهفياسملةعنقمتهتبعدبحيث

هيكلمعوتشبكالكيسمواجهةفيجوأنبها،أحدعلى

أسفلبالتاليشبتوالذيالموقد(،يحمل)الذيالتثبيت

خلالالهواءدفعفىكبيرةمروحةوتستخدم،الكيس

قائديبدأ،الكيسنصفيمتلئوعندما.الكيسفوهة

يرتفعالهواء،حرارةزيادةومعالموقد.تشغيلفىالبالون

الوضعإلىالسلةمعهجاذبا،لأعلىتدريجياالكيس

والموقد.السلةفوقمكانهفييصبححتىالرأسى

تغذيةفيالقائديستمرالجو،فيالارتفاعولاستمرار

،التوازنلحفظبأثقالالغازبالوناتتزودولابالوقود،الموقد

أماالوقود،منبالمزيدالموقدبتزويديتمأعلىإلىفالصعود

الموجهةالوقودكميةبتخفيضفيتمأسفلإلىالهبوط

السريع،الهبوطفيالرغبةعندفتستخدمالمظلةأماللموقد.

منالكيسلتفريغالمظلةتفتح،الأرضعلىالهبوطوفور

الساخن.الهواء

تربطالتى،المقيدةللبالونات.أخرىاستخدامات

مجالفيالاستخداماتمنعدد،الأرضإلىبخطاطيف

استخدامهايتمالمناطقبعضففي.الصناعةوفيالأعمال

النائية،المناطقإلىوالتلفازيالإذاعيالإرسالبثفي

أصابعشكلالمجالهذافيالمستخدمةالبالوناتوتاخذ

علىلمساعدتهانهاياتها،إحدىفيزعنفةولها،المقانق

مشغلوويراقب.الريحرغممكانهافيثابتةالجوفيالبقاء

وكذلك،الإرسالأجهزةالارضيةالتحكممحطات

داخله.والضغطالبالونارتفاعيراقبون

ذاتضخمةبالوناتتستخدمالأخشابصناعةوفي

.الوعرةالمناطقإلىالخشبيةالكتللنقلكمثريشكل

بينما،البالونمنيتدلىحبلبوساطةالخشبيةالكتلوتربط

حبلبوساطةالبالونبتوجيهالأرضيونالمشغلونيقوم

التوجيه.

ئاريخيةنبذة

القرننهايةفيالساخنالهواءبالوناتتجارببدأت

جاكالفرنسيينالأخوينبوساطةالميلاديعشرالثامن

فىيعملانكانااللذينمونتجولفيرميشيلوجوزيف،إتيان

بملءتجاربهمامونتجولفيرالأخوانبدأ.الورقصناعة

يقدرالدخانأنمنهماظنا،بالدخانصغيرةورقيةأكياس

الهواءأنلهماتبينلكنالجو،فيالأكياسرفععلى

وتمكن.الأكياسرفعفيسسببالذيهوالساخن

كبيربالونتجربةمنم1783يونيوالرائمنفيالأخوان

فيكبير،جماهيريحشدأمامليرتفع،بالدخانمملوء

أس-!**7(،3كلي

الأخوانبواسطةصنعالأولىالساخنالهواءبالوناتمنواحد

لفرنسا.ألونايللدةفيأم783عاموحربمونتجولفير،



البالون013

المغطىالقمالقمنالبالونهذاصنعبفرنسا.أنونايمدينة

.أمأإلىيصلوبقو،ورقيةبقصاصات

الأخوانأطلق،التاريخهذامنأشهرثلاثةوبعد

لتمستمروخروفا،ودي!ظبطةيحمابالونامونتجولفير

وحمولتهالبالونهبصأثمشقطدقا!!لمانيمدةالرحلة

.بسلام

الفرنسيالعال!اأصبحأم783أكتوبرمن15وفي

البالونرفعمنتمكنمنأولزليهروديليلاترفرانسواجان

منواحدفي25ءارتفاعحتىبالطرانقامفقدالجو،في

،أم783نوشفبر21وفي.المقيدةمونتجولفيرأ!ناتبا

ديالماركيزيدعىحربيضابطمعروزسهديبيلاترتمكن

(،مقيدة)غيرحرةبالونطلعةبأولالقياممنأرلاند

،م06نحووارتفعانتحولفير،موأ!ناتباأحدمستخدمش

باريمم.مدينةفوتجوأ،فيدقيقة25إلىتصلومدة

الأحوانا!طنالديالوقتفي.الهيدروجينبالونات

أحساخن،اأ!واءابالوناتعلىتحاربهمايجريانمونتجولفير

لإنتاجيعم!!شارلأل!صشدرجاكالفرنسيالكيميائيكان

-وماري،ج!ت-آنالأخوينبمساعدة،الهيدروجينبالون

لاونأولباطلاقروبير،والأخوانشارلوقامروبير.نويل

أم783أغسطس27يومركاببدونهيدروجيني

.بالمطاطالمشبعالحريرمنالبالونهذاوصنع.بباريس

كم25بعدعلىوهبط،م009لارتفاعالبالونووصل

باريس.مدينةمنتقريبا

أ!نبافيطلعةبأولروبيرنويلوماريشمارلوقام

أقلعاسحيثم،1783ديسمبرأولفيهيدروجين

لمسافةوحل!ا،م006نحوإلىيصللارتفاعباريسمدينة

قرر،البالونهبوطوفور.المدينةخارجكم04علىتزيد

فيروبيروقوفوبمجرد،بمفردهثانيةلرحلةالقيامشارل

منلأكثرارتفع،حمولتهمنالبالونوتخفف،السلة

الجويالهواءبرودةشمارلأدركوهناالجو.فيم007/2

،بسلامفهبط،العاليةالارتفاعاتعندكثافتهوانخفاض

إطلاقا.التجربةهذهيكررلملكنه

بعيدحدإلىالهيدروجينلبالونشمارلتصميمويشبه

حاليا.المستخدمةالرياضةبالوناتتصميم

البالوناتارتيادأصبح.البالوناتاستخدامتزايد

وجهعلىفرنمساوفيكلها،أوروبافيجديدةبدعة

الكثيرالجوفيالبالوناتإقلاعمشهدواجتذب.الخصوص

أبطالآالبالوناتركوبهواةوأصبح،المشاهدينم!

الحينذلكفيالطلعاتأغلبواممتخدمت.محليين

غاز.بالونات

فيسمينزووالإيطاليتيتلر،جيمسالأسكتلنديوقام

وفي.أم784عامبريطانيافوقالطلعاتبأولىلوناردي

الفرنسيالبالوناتهاويقامأم،785يشايرمنالسابع

بأولجيفريزجونالأمريكيوالطبيببلانشار،بييرجان

مدينةمنأقلعاحيث،بالبالونالإنجليزيأغنالاعبرطيران

كاليهمدينةقربساعتينبعدليهبطاالإنجليزيةدوفر

رحلةبأولأيضابلانشارقام.أم397عاموفيبفرنسا.

مادلينالسيدةوأصبحت.المتحدةالوالأياتفيبالبالون

هواةمشاهيرمنواحدةالأخرىهيبلانشارزوجةصوفي

.البالوناتركوب

بأول،الفرنسي،جارنرانأندريهقامم7971عاموفي

وايزجونوقام.بارلسمدينةفوقبالونمنمظليةقفزة

عامالبالونإلىالهواح!خروجرقعةبإضافةالأمريكي

عامطارفقد،الإنجليزي،جرينتشارلزأما.م9831

057علىتزيدمسافةقاطعاألمانياإلىإنجلترامنأم836

كانتم9185عاموحتى.ساعة18قدرهزمنصىكم

إلىتصلمسافاتقطعمنتم!ضتقدأحالوناتا

كما.أ008

فىالبالوناتاممتخدمت.الحربفىالبالونات

استخدمهاعندما،أم497عاممرةأولالحروب

الأوروبيةالدولمنم!ددحروبهمأثناءالفرنسيون

بالوناتالوقتذلكفيالفرنسيونواستخدم.الأحرى

القواتتحركاتوتوجيهالعدوموا!للتبلئكلنمقيدة

الفرنسية.

-أم186)الأمريكيةالأهليةالحربأثناءوفى

ثاديوسويدعىبالبالوناتالمشتغلينأحداقاأم(،865

جيشضمنتعملبالوناتوحدةوقيادةلتنظيمالوي

المراقبةبالوناتاستخدموافقدأجونأحثحمااأماالاتحاد.

القواتتحركاتعنوللإبلاغ،المدفعيةنيرادلتوجيهالمقيدة

الفيدرالية.

الحربخلالمختلفاممتخدامأ!ناتللباوكان

عندماوذلكأم(،871-أم087)البروسيةالفرنسية

الباريسيونقامفقد.باريسالألمانيةالقواتحاصرت

وبالحمامالبالوناتبوساطةالخارجيبالعالملالاتصال

يقربماتحملبالونا06منأكثرأطلقواحيث،الزاجل

البريد.منمتريةأطنانتسعةمن

أم(.189-أم19)4ال!ولىالعالميةالحربوأثناء

منكلبولمحاطةبكثرةالمقيدةالراقبةا!ناتبااسشخدمت

وبريطانيافرنسامنكلاتضمكانتالتيالحلفاء،جيوش!

ألمانيامنكلاتضمكانتالتيالمحوروقواتوإيطاليا،

،الحربخلالبريطانياقامتكذلكوالمجر.والنمسا

المعاديالطيرانمنللحماية،البالوناتحاجزبادخال

تتدلىمقيدةبالوناتمنمكوناالحاجروكان.المنخفض

علىالعدوطائراتيجبرمما،الصلبمنأسلاكمنها
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التانية.العالميةالحر!أثناءالبريطالمجينبوساطةا!متخدمالبالوناتحاجز

الممخمض.المعاديالطيرالىهجوممنعفىساعدوقد

بوساطةتمزقتوإلاالحاجز،هذاالمرتملتفاديالطران

شيدهالذيالبالوناتحاجزطولووصل.المدلاةالأسلاك

كذلك.كم82نحوإلى،لندنمدينةحولالبريطانيون

بالوناتحواجزوألمانياوفرنساإيطاليامنكلأستخدمت

مشابهة.

أم(.ء49أ-)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

بريطانيابوساطةثانيةمرةالبالوناتحواجزاستخدمت

ألمحور.دولمنوغيرهاوألمانيا،الحليفةالدولمنوغيرها

طريقةبنفسالسفنحولالحواجزهذهاستخدمتكذلك

اليابانيونواستخدم.الأرضسطحفوقاستخدامها

000.9!نأكضفأطلقت،القنابللحملكذلكالجالونات

للولاياتالغربيالشاطئعلىلتهبطبالقنابلمحملةبالون

هذهمنفقطمئاتبضعبالفعلوصلوقد.المتحدة

طفيفا.النابخالتدميروكان،البالونات

مطلعفىبدأالعليا.الجويةالطبقةاستكشاف

أوجمستابتكرحيث،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

،الإغلاقمحكمةغرفة،السويعسريالفيزيائيبيكارد،

هوقامأم319عاموفي.ضخمهيدروجينيببالونألحقها

أوغسبورغمدينةمنبالبالونبالصعودكيبفربولومساعده

البحر،سطحفوقأم781.5قدرهارتفاعاليبلغا،الألمانية

عاموفي.الجويالغلافمنالأعلىالجزءداخلمتغلغلين

كوزينزماكسيدعىلهآخرومساعدبيكاردقام،ام329

قدرهارتفاعإلىووصلابسويسرا،زيوريخفوقبطلعة

الاشعةدراسةهوالطلعتينهدفوكان.أم6لأ102

لأوجعست،التوأمالأخبيكارد،جانكذلكوقام.الكونية

مأ349عاموفي.الكونيةالأشعةلدراسةبالونيةبطلعات

بالصحود،البالونقيادةتولتالتيجانيتوزوجتهجانقام

إلىيصلارتفاعإلى،الأمريكيةديترويتمدينةمن

هما،أمريكيانقامأم،359عامنوفمبروفي.أم.0557

،أندرسونأ.أورفيلوالكابتنستيفنز،و.ألبرتالكابق

قربم660.22إلىالارتفاعفيقياسيرقمبتسجيل

المتحدةبالولاياتداكوتا،ولايةجنوبيرابيدمدينة

الأمريكية.

أطلق،العشرينالقرنمنالخمسينياتأواخروفي

منسلسلة،الأمريكيةالمتحدةللولاياتالجويالسلاح

وكجزءإكسلسيور.مشروعاسمتحتالبالوناتطلعات

الأمريكي،الجوياسملاحضباطأحدقام،المشروعمن

منالمظليةالقفزاتمنبالعديدكيتنجرو.جوزيفيدعى

اختبارمنهاالغرضكان،عاليةارتفاعاتعلىبالونات

الضغط.منالحمايةوملابسالمظلاتمنجديدةأنواع

م.31ر333ارتفاعحتىكيتنجرصعدأم069عاموفي

روس،مالكولمالبحريالعقيدحقق6191عاموفى

الرق!الأمريكيةالبحريةمنبرازر،أ.فيكتوربحريوالرائد

مسافةإلىارتفعافقد.الانحتىالساريالرسميالقياسي

لويسلياسمعليهأطلقبالونفىم34و668

.ميموريال

/-ء*كعتنءبر؟!ى؟/؟شس-د

/،رث7فيكا3ءريرءرير؟خ3؟ي!ى*+؟ر!س!!+،-

؟7+شءبه!*غرع!بز!طبرأ+ع

؟صرر-2ءس!!!ء6"!ءر!

5-!!.-ط!-!+طئه

عامبيكاردأوجستلهقامالعلياالجويةالطبقةإلىصعودأول

.عاريببالونملحقةالإغلاقمحكمةعرفةداخلأم319
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!أي!!جم!!
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لم!تملم،

أ!بالولاتاا!متخداميشيع.اليومالرياضيةالبالونات

أ!واةاكلويستخدم،الدولمنكثيرفيالرياضةفيحاليا

الدوليةالسباقاتوتقام.الساخنالهواءبالوناتتقريبها

فيمشويا،الغازبالوناتو!!ذلكالساخنالهواءلبالونات

اشياضةتنظمالتيأسدوليةاأ!يئةاوتسمى.الدولمختلف

للطرانالقيامميةالأرقامابتسحي!وتقوم،أ!ناتبالبا

.للطيرانالدوليةالاتحاديةالهيئة،أ!ناتبالبا

لرهما:أمري!جينروادثلاتةقام،أم789عاموفي

عمورأ!بأر،نيومانولاري،أندرسونوماكسيأبروزو،

11يومفيأقلعواشقدأ!د.بافيالأطلسيللمحيط

اوهبصوأالأمري!صة،ام!تبولايةبريسكجزيرةمنأغسطس

أغسطس17يوم،كم79بنحوباريسمدينةغربي

ساعة137قدرهزمنفى0025.1نحوبذلكوقطعوا

كريسوابنهأندرسونقامأم089عاموفي.دقائقوممت

منأقلعافقد،توقف!دونالشماليةلأمريكااجتيازبأول

المتحدةبالولاياتكاليفورنيابولايةبيكرفورتبلدة

سانمدينةشماليكم51.نحوبعدعلىالأمريكية

نحوبعدعلىوهبطامايو،منالثامنيومفرانسيسكو،

21يومأممنديةاكوبيكبمقاطعةماتانمدينةشرقيكمأ.

فيكم005.4علىتزيدمسافةبذلكقطعاوقدمايو.

دقيقة.54وساعة99قدرهزمن

وروكي،ونيومانأبروزو،قامم8191عاموفي

فيالهادئللمحيطعبوربأول،كلاركورون،أوكي

01يومباليابانناجاشيمامدينةمنأقلعوافقد،بالون

بولايةكوفيلومدينةقربوهبطوا،العامذلكمننوفمبر

نوفمبر،21يومالأمريحيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيا،

مأهوللبالونصعودأعلى

لوساطةأم619عامتم

أمريكيينبحريةضالطهي

)أقصىروسمالكولىهما

برارر.أوفيكتورالي!!(

لولاتباحدأححله!وقدى

ارتفاعإلىالصفريالضعط

.!ترا43)866رهقلى

48قدرهزمنفيكم383.8مسافةبذلكقطعواوقد

دقيقة.3وأساعة

أولو.كيتنجر،جوزيفأصبحأم،849عاموفي

قاموقد.بالونفيالأطلسيالمحيطبعبوريقومشخص

إلىحجمهيصل،الهيليومبغازمملوءبالونفيبرحلته

مينبولايةكاريبومدينةمنأقلعوقد3.م0862

قربوهبطسبتمبر،41يومالأمريكيةالمتحدةبالولايات

ممبتمبر.18يوملإيطالياالغربيأصشمالافيسافونامدينة

زمنفيكم007.5قدرهامسافةاشحلةقطعتشلذأسك

ساعة.84نحوقدره

الهواءبالوناتمنببالونقطعترحلةأطولأما

وريتشاردليندممتراند،بيربهاقامفقدالساخن

مدينةمنأقلعافقد.أم199عام،البريطانيانبرانسون

يللوقربوهبطا،اليابانشماليكيوشوبجزيرةمياكونوجو

الرحلةواستغرقتبكندا،تريتوريزوستنورثفي،نايف

قدرهامسافةوقطعتساعة46علىيزيدما

كم.أ8780.

مشحولميردالأحواا

لييرحان!ا،س!ار،

لي!صارد

الكوديةالأشعة

الهوائيةالسميمة

ئرةلطماا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

لويصحوريور،لوساكحي

!ودلدينافردزلل!،

صلةذاتأخرىمقالات

العل!الحويةالطمقة

الطقس

المعدقياس

للاسلكىاالمسبار

لهيدروحينا

الهيليوم
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الموضوعمرعنا

البالوناتأنواع-ا

العازبالونات-أ

الساخنالهواءسالونات-ب

البالوناتاستخدام-2

العلميةالاستخدامات-أ

الترويحية.الاستخدامات-ب

.أخرىا!متخداممات-خ!

تاريخية.نبذة-3

الأسئلة

؟البالولاتملءفىالمستحدمةالعازاتما-أ

أطبالونات.العلميةالاستخداماتبعض!ادكر-2

ركابا؟يحمللالولىأوللتصنيعقاممن3

الحر؟البالونوماالمقيد؟البالولىما4

؟يستخدموفيم؟اللاسلكيالمسبارما-5

الجو؟فيويصعدالسالوديرتفعلماذا-6

؟البالونتطويرليشارلألكسندرجاكدورما-7

الحر!.أثناءالبالوناستحدمكيصاذكر-8

الرياضية؟اجالونارحلاتعادةتبدأالنهارمىوقتأيفي-!

؟ولماذا

وكيف؟الرأ!ميةحركتهفيالغازبالونقائديتحكمكي!ا-.

الساحن؟الهواءبالونقائديتحكم

بهتتمتعبماجاذبيةوأكثرهاالإندونيسيةالجزرأشهرليب

الأشجارتكتنفهاخضراءوجبالللأرزمدرجةمزارعمن

إندونيسيالمناطقوخلافا.جميلةوشواطئوبحيرات

ديخايمارسونباليسكانفإن،الإسلامتعتنقالتيالأخرى

فيالمعابدمنآلافوهناك.الباليةالهندوسميةيسمى

،والبحيراتالبحاروشمواطئوالحقول،القرىوفى،الجزيرة

الالهةتماثيلمنالعديدإلىإضافة،الجبالوكهوف

جريرةلقبباليعلىأضفتالتيوالشياطينالأسطورية

مستوىعلىمشهوراالباليالرقصيعدكذلك.الآلهة

العالم.

منهاأصغروجزرانفسها،باليجزيرةبالىإقليميشمل

وينقسم.ونوساسيننغان،ليمبونغانونوسابنيدا،نوسا:مثل

علىالوأقعةدنباساروعاصمتهمرأكز،ثمانيةإلىالإقليم

الرئيسية.للجزيرةالجنوبىالرأس

يبلغضيقمضيقعبرجاوةغربيباليجزيرةتقع

خطجنوبى58عرضدرجةعلىكم،ء،2نحوعرضه

تقريبا.الاستواء

أبردلكنهجاوةمثلمداريحارمناخباليفيويسود

بسببإبريلإلىديسمبرمنتهطلفإنهاالأمطارأماقليلا.

درجةأقصىتبلغكما،الغربيةالشماليةالموسميةالرياح

مئوية.03للحرارةسنوية

البراكينمنمجموعاتبالىمناطقمعظمتضم

البركانيةالجبالمنلسلسلةأمتداداتمثلالتيالمرتفعة

أغونغ،غوننغ:هيالرئيسيةوجبالها.وجاوةلمسومطرة

يعد،الجبالتلكبينمنباتور.وغوننغباتوكاو،وغوننبئ

الباليونويعدهبأكملها،للجزيرةالمقدسالجبلاغونغغوننغ

المعبدالجبلذلكمنحدراتعلىويقوم.العالممركز

ومايزال.المدرجةالمظلمةبأضرحتهبساكيهبوراالرئيسي

قيراناخرحدثإذنشطا،بركاناأغونغغوننغبركان

عاميباتورغوننغتفجركماأم،639مارسفيلهخطر

منأكثريقعأم.729عامفيثمأم،269وأم179

أكثرأوم004ارتفاععلىلبالىالبريةالمساحةمن07%

ببحيراتهاالجبالأنالناسويزعمالبحر.سطجعفوف

خصوبةومصدرالأسطوريةالآلهةموطنهيوأنهارها،

،وبويانباتور،:الرئيسيةالبحيراتوتشمل.الأرض

للبراكينالخضرةالطويلةالمنحدرأتوتهبط.وبرأتان

كما،منخفضةأراضيتشكلأندونمستقيمةبصورة

أوديةلوجودنتيجةعميقةأخاديدالمنحدراتتلكتتخلل

توجدولا.والشلالاتبالجنادلتكتظأنهارتجرفهاصغيرة

الجداولمياهيستخدمونالسكانأنإلا،كبيرةأنهارهنا

.الريفيالعديدة

الرمادبسببوالخصوبةبالجودةالتربةتمتازالاقتصاد.

وتشمل،الزراعيةالمحاصيلأهمالأرزويعد.البركانى

الشامية،والذرةوالفواكهالمنيهوت:الأخرىالمحاصيل

مدرحةمساحاتالمزارعونفيهاأنشأعديدةبمناطقتمتازباليجزيرة

الجبلية.المنحدراتفوقالأرزلزراعة
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---موجزةحقائق----

سممة.6332ء..:السكان

3.كلملأه632:المساحة

.م4213أعولغعولعمنطقةأعلى:الارتفاع

3والدراء!،واالهد،وحور،الميهوت:الزراعهالرئيسيةالمنتجات

والتمغ.،والمهاراتالأرر،وا،التامية

واهسوحات.المنحوتات:الصناعة

كما،والخضراواتالحلوةاجطاطاوا،السودانيوالفول

والبن،الهند،وحوز،كالقرلفلمحاصي!!أيضاتزرع

والدواجنوالخيلوالماعزالأبقارالمزارعونويربي.والتبغ

إندونيسيا،مناطقألمعظمزخلافاالماء.وجواميسوالضان

المهرةأ!شاعايصنعر.الحزيرةهذهفيالخنازيرتربى

نأإلىإضافة،والرسوماتالمنحوتاتمنمتنوعةتشكيلة

أضسقيف.اوبلاطوالخزفالطوبينتجونالباليين

تمتلباليأنالعلماءيعتقد.والنباتاتالحيوانات

بهاتتميزالتيوالنباتاتللحيواناتوالأخيرةالأماميةالنقطة

مضيقعبوربعدالشرقإلىالواقعةالمنطقةإنإذآسيا،قارة

للحيواناتنموذجياموطناتمثل،الضيقالعميقلومبوك

يمتدوالذي،والاسخطويشكل.الأصعترا!ميويةوالنباتات

انظر:.المنطقتينبينالحدود،لومبوكمضيقطولعلى

رسل.الفرد،والاس

أغنيةابتقاليدهاباليتشتهر.والتقاليدوالعاداتالثقافة

بشواطئهااسمياحمنكبيراعدداتجتذبكما،الغنية

التيالحلابةأ!هميعيةاومناظرهاالنحيلبأشجارالمحفوفة

يحوأ!دالمزارعينأنذلكجمالأ.الزراعيةالأنشطةتزيدها

جميعويروون.زراعيةمدرجاتإلىالجبالمنحدرات

الأرز.الرئيسيمحصولهمزراعةعندالجبالجوانب

والأضرحةالهندوسيةالمعابدمنكبيرةمجموعةهناك

نأكماوعرضها،الجزيرةطولعلىالأخرىالوثنيةالديخية

عنعبارةوهو،نوعهمنفريداديناتعتنقباليجزيرة

الباليةبالمعتقداتومتصلةمتطهورةهندوسيةمنضرب

إندونيسياسكانمنالعظمىالغالبيةوتدين.المحلية

بينما%5شعدىلاباليفيالمسلمينعددأنإلآ،بالإسلام

البالية.الهندوسيةالديانةمنهم%39يعتنق

يتحذحيث،الباليينحياةفيمهمامركزاالدينيمثل

آلهةهناكأنكما،أشكالعدةزعمهماوفقالاعلىإلههم

والغاباتوالبحاروالبحيراتوالأنهارللجبالوإلاهات

وتتضمن.العالمفيالطبيعيةالمكوناتوجميعوالحقول

الرقص،:مثلالطهقوسأنواعجميعالآلهةهذهعبادة

والرسم،،والغزل،والحجريالخشبيوالححت،والتمثيل

.وال!د!

زاهيةمواكبفيهاتشاركعديدةمهرجاناتللباليين

إحراقوللمعابدالسنويةالأعيادأشهرهاوم!،الألوان

تصبححتىالموتىجثثلحرق)الاحتفال،الموتىجثث

من)توالدهاالأرواحبتناسخالباليونويؤمنرمادا(.

أقاربيعدحيث،الواجباتأقدسيعدوبذأكجديد(،

نأإلىبالإضافة.أيامعدةتستمرمطولةمراسمالميت

أيضا.للابتهاجفرصةيعدالجثثبحرقالاحتفال

ويتم،الأسنانبردبالمراهقةالمرتبطةالمراسمأهممن

أيامثلاثةفبعد.البلوغسنالفتىأوالفتاةوصوا!عندعادة

خاصةمقصورةإليالشابةأوالشابيذهبالعزلةمن

وتدفنالعليا،الاماميةالأسنانمنمشاالقسيسيبردحيث

.الأسرةضريحخلفاكبرادة

،والقرون،الخشبمنمنحوتاتالقر:يونيصنع

وتمثل.الظلبخيالخاصةودمىأغيل،اوسن،مأحفاأ:ا

والحديثةالتقليديةالأشكالمنخليالهارسوماتهم

يظهرونكما،هندوسيةموضوعاتأحيالاويستخدمون

منوالأدبالراقصةالمسرحياتخلالمنالفنيةملكاتهم

منرفيعةصحائففيتقليدينحوعلىمكتوبةنصوص

النخيل.أوراق

الحياةلأسلوبمكملاجزءاوالرقصالموسيقىتعد

ومجموعةموسيقيةغاميلانفرقةقريةكلتملكإذ،البالية

بها.خاصةالراقصينمن

سنوات8إلى6عمرمنالتدريبالراقصونيبدأ

موضوعاتوتستمدسنة.16أو15ع!رفي:شقاعدهـد

هندوسي.ملحميشعروهوالرامايانا،م!المفضلةاشقص

علىبورابساكيهالرئيسيالمعبدتتملبالىفيالهندوسيةالمعابد

أعولغ.حملممحدرات
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رقصةهوالسياحنظرفىالرقصأنواعأفضلكانربما

أشكالبينمنقدماالرقصاتأكثرتعدالتيالليغونغ،

ثلاثأوفتاتينبواسطةوتمارس،بالىفيالرقصالتقليدي

.غاميلانفرقةبمصاحبة

منبالغااستحساناالبارونغرقصةتلاقيكذلك

حيوانهيئةرجلينتقمصفيالرقصةوتتمثلالجمهور.

،الرأسأحدهمايمثلحيثبارونغ،يسمىأسطوري

مإلساحرالباروبمعركةويبدأ.الذيلطرفوالاخر

الموسيقية.الفرقةتصاحبهارقصةفيرانغداالشرير

ذإ،الموسيقيةالفرقةدونتمارسفإنهاكيكاكرقصةأما

الممثلونويجسد،الرجالمنكبيرةبجوقةعنهايستعاض

الرامايانا.عنأحداثا

ونغويمانضىرقمكمةأيفكماالمحببةالرقصاتبينمن

وقد(،الظل)خيالكليتويانغورقصة(مقنعة)مسرحية

خلالمنإلايسفبهولاحالياالديوكصرأعحظر

الدينية.المراسم

يربومابالىإقليميربط.والممارسةللمشاهدةأشياء

عددفيهيوجدالرئيسيةالبريةالطرقمنكم5).00على

راينغورافيالدوليالمطارإلىإضافة،البحريةالموانئمن

العالم.فيعديدةبمناطقمباشرةطيرانخطوطتربطهالذي

والنقلالحديديةبالسكةباليإلىالوصولأيضاللزواريمكن

.بالعباراتجاوةمنالمضيقعبوربعدجاكرتا،منالبري

وسانور،كوتا،شواطئ:المفضلةالسياحيةالمواقعمن

باتور،وبحيرة،كنتمانىجانبإلىروا،ونوسا

باليوتحتذب.لوتوتاناه،بساكيةوبوراوتمباكسرنغ،

منالخصوصوجهوعلى،العالمأنحاءمختلفمنسياحا

الجزيرةتجتذبكماوأمشراليا،وهولندا،،المتحدةالولايات

-مؤخراإلآللكثيرينمعروفةتكنلمالتي-لومبوكالمجاورة

الزوار.منكبيرةأعدادا

يسمونالأصليونالجزيرةسكانكان.تاريخيةنبذة

الجبليةالمناطقفيتعيشسلالتهمتزالوماأغا،بالي

تركاعتادوابل،الموتىدفنعاداتهممنيكنولم.البعيدة

المتوحشة.الحيواناتلتأكلهاالقريةخارجألادميةالجثث

النفوذتحتباليوقعتالميلاديالأولالقرنحواليومنذ

فكانت،جاوةوشرقوسطإلىتوغلالذيالهندوسي

الأياممنذالجاويينالملوكسيطرةإلىكثيراتتعرضالجزيرة

عشرالخامسالقرنوخلال.الهندومميةلجاوةالأولى

ماجاباهيت،منالهندوسالحكامالمسلمونطرد،الميلادي

إلى،أتباعهمنعددمع،جاويحاكمآخرابنفهاجر

سلالةويسمي.الجزيرةعلىحاكمانفسهوأعلن،بالي

)قومماجطباهيتونغأنفسهمالمهاجرينهؤلاء

(.ماجاباهيت

الهندوسىالموروثخلاصةانتقلتالويقةبهذه

حيث،باليإلىوفلسفةوفن،معتقد،و،ثقافةمنالجاوي

.اليومحتىمزدهرةتزالما

مرة،لأولأم795عامباليالهولنديونالتجارزار

فيهايستقرونجعلتهمدرجةإلىبالجزيرةبعضهموأعجب

حينبعدأبرمواأنالهولنديونومالبث.دائمةبصفة

حينئذالسلعأثمنمنوكان،باليحكاممعاتفاقيات

عاموفيشمديدا.عليهمالطلبكانحيث،الباليونالعبيد

الاعترافعلىباليحكامالهولنديونأجبرأم983

العديدكلفهمذلكأنغير،الجزيرةعلىالهولنديةبالسيادة

آخربمطالبهمالباليونيقبلأنقبل،العسكريةالحملاتمن

مطلإلقرنفيإلأتماما،يخضعوالمالباليينإنبلالأمر،

العشرين.

إندونيسيا.:أيضاانظر

-3621هـ،657-266)سماعيلإ،ليلباا

إلىينعسب.المذهبشافعيمفسرأصوليفقيهأم(.355

فيبفارسالقضاءرئاسةإليهأسندتشيراز.أعمالمنبال

وقرأوالدهعلىتفقه.القضاةقاضيلقبلذلكمبكرةسن

افيبحبعرف.الباليالشعارالدينقطبعلىالتفسير

عندالاحتمالكثيرالصبرجميلكان.القرآنقراءةوكثرة

قضىالعلمأهلمنأولادثلاثةلهكان.الكوارثنزول

الملوكعندالشأنعطمكان.شبابهعنفوانفينحبهكل

شسيرازأهلبينحدثت.الناسبينللإصلاحمحباوالأمراء

وأصبفتدخلألاخرلمحاربةكلوتهيأخصومةوملكهم

شرح،الفقهفيالركنيةالفرائضمنها:مؤلفاتله.بينهم

مختصرفيبمالفقهأعولفيالحاجبابنمختصر

.الكلام

وفيلسوفلاهوتىأم(.508-)1743وليم،يالي

الأخلاقيةالفلسفةمبادئالشهيرمؤلفهبنى،إنجليزي

وأف،السعادةلخلقهيحباللهأنحقيقةعلىوالسياسية

اللاهوتأيضابالينشروقد.الموتبعديعاقبهمأويثيبهم

التياللهوصفاتوجودأدلةأوأم(،08)2ا!مى

تجارةبإلغاءأيضانادىكما،الطيعةمظاهرمناجتمعت

الرقيق.

فيبكمبردجشايراليومالمعروفةبيتربورو،فيبالىولد

.إنجلترا

وميناؤها-الإيطماليةالجزيرة-صقليةعاصمةليرموب

شمالفيالتيرانيالبحرامتدادعلىتقع.الرئيسيالبحري

نسمة.1926996سكانهاعدد.صقليةغرب
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المزارعلمنتجاتمهموتجاريصناعيمركزباليرمو

الأطعمةفيهابماالزراعيةالمشجاتلاليرمووتصدر.المجاورة

صناعاتهاوتشمل.المشروباتوبعضوالحمضيات،المعلبة

والفولاذوالزجاجالأثاثوصناعةالسمكصيد

ليشاهدواباليرموالسياحيزورماوكثيرا.والمنسوجات

باشيرمو.جامعةأيضاوبالمدينةوقصورها.وكنائسهامتحفها

الحدشة.الأحياءاطدينةمنالقديمبالجزءوتحيط

قبلوالسادس!السابعالقرنينبينباليرموالفينيقيونأنشأ

فازدهرتم831عامالمسلمونالعربفتحهاثمالميلاد،

لصقليةح!صمهماخلالالعربشجعفقدواقتصاديا،ثقافيا

ا!عاهدصارتو،والعلوم،أغنونوا،والتجارة،الزراعة

عاموفيأوروبا.علماءمنصثيريقصدهمكاناالعربية

صقلية.عاصمةمنهاأججعلواالنورمنديوناحتلهاأم720

تصبحأنقبلالدولمنعددلح!صرباليرموخضعتوقد

.أم086عامإيطاليامنجزءا

الإنسافيالحسمحركاتيستخدمأداف!فنالياليه

والغيرةوالخوفكالغضبالختلفةالانفعالاتعنللتحبير

.والحزنوالفرع

التدعهالذيالكلاسيكياللونعلىباليهكلمةوتطلق

علىوأيضااليلاديالسابكلشرالقرنأثناءالفرنسيون

أيضايطهلة!كما.والملابسالإيقاعالختلفالحديثالباليه

الأداءفسونب!تتجمعالتيالموسيقيةالهزليةالمسرحياتعلى

عنأضعبيراكانوإنوالمومسيقىوالغناءوالرقصالمسرحى

تلكأهمهوالخاصة-الرقصأي-الجسمحركاتطريق

والأزياءالملابسذأصككلوتصاحبحميعا،العناصر

عوائق.دونالحركةحريةتصميمهافييراعىالتيالخاصة

أسملوبهاكبرىدولةكلطورتالحديثةالعصوروفي

لالسرعةيتسممثلاالأمريكيفالباليه،الباليهبفنالخاص

والإبهار.الأداءقوةإلىالروسيالباليهيميلبينما،والحيوية

أتاخوقد.والجمالاللأناقةإلىفيميلالفرنسىالباليهأما

الأولىبداياتهمنذالفرنسيةبالمدرسةالباليهفنارتباط

علىالفنلذلكالخاصةالفرنسيةاللغةمفرداتمميوة

الفرنسيةالمفرداتانتشارسريفسروهذا.الختلفةاللغات

تستخدممصمطلحاتانظر:.الختلفةأجاليهامدارسداخل

المقالة.نهايةفيالباليهفي

تاريخيةنبذة

القرنفيالباليهلفنالأودىالبداياتظهرت.البدايات

ساعدوقد.النهضةخلالإيطاليافيالميلاديعشرالخامس

النهضةعصرفيبدأتالشعوبأن،الفنذلكظهورعلى

فيالتجارةازدهارأدى.والعلومبالفنونأكثراهتماماتظهر

فلورنسافيالإيطاليةالدولأمراءثراءإلىالعصرهذا

الأمراءهؤلاءتنافسعليهترتبثراءوهو،المدنمنوغيرها

فيالفنونتوقفمنبالرغم،والآدابأغنونارعايةفي

إحدىتزوجتوحينما.الهوايةحدعندالدولتلك

ميدتشيكاثرينوهيفلورنسافيالحاك!البيتأميرات

اللإمتاعفنونبإدخالقامتأم،547عامصرلساملكمن

معهاأحضرتبلشرنسا،ملكبلاطإلىعليمهانشأتالتي

علىللإشرافبوجيبلثازارهوموهوباموسيقياإيطاليامن

يعتبرونالباليهفنمؤرخيأنأ!اقعوا.العرزضتلكتقديم

باليهأولالراينأوبراوهيالمو!عيقيذأسكأعمالأحد

محاكاتهإلىانذاكالعرضنجاحأدىقدر.أحطمةابمعى

أوروبا.ملوكبلاطاتمركبيرعددفى

مكانةالهزديةالراينأوبراأصلت.الفرنسيةالصدارة

هذهمنوزاد،العالمفيالباليهعاصمةباعتبارهابارلس

تولىالذي-عشرالرالغلويسالملكتشجيعالكبيرةالمكانة

الثامنالقرنوأوائلعشرالسابعالقرنأواخرفيالسلطة

للرقصالملكيةالأكاديميةفأنشأ،الفنهذا-الميلادلينعشر

فيأحروضالتقديمالمحترفينالراقص!تدلإعدادأم661عام

الأكاديميةتلكافتتاحفكانأ!نبلاء.اقصوررالم!يأسبلاطا

للفنانينتوفرتأنلعدالاحترافعصربدايةآنذاك

ماوسرعان.هوايةاتخاذهمنب!خيرأضخمإم!صانات

،أخرىأوروبيةللدانفيالمنافسةأجهأجااشرقانتشرت

الروسيةالإمبراطوريةالفرقة،أغرقاتلكأبرز!انتو

.أم738عامتأسستالتيبطر!مبرجسانتفيللباليه

إلىالباليهفنانوتحولالفسيةالمهاراتوازديادالوقتوبمرور

.العاديالجمهورأمامالعامةالمسارحفيعروضهمتقديم

فيللباليهوالمعدونالمؤلفونكان.الروممانسىيىابى

اليونانيةالأساطيرمنأغصصيةامادتهميأخذونالسابق

بدأالميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةمعلكن.القديمة

الأسطوريين،والألطهالالقديمةالأساطيريرفضونالناس

علىيركزبدأالأدبفيالرومانسىالعصرأنخصوصا

ومن.الواقعمنهروباالبعيدةوالبلادوالأحلامالخيالعالم

فيليوتاالرومانسيةالفترةفيالباليهرقصاتمصمميأشهر

ال!يطافي.جليوني

علىللباليهعاصمةباريسظلت.الروسىالباليه

عشرالتاسعالقرنمنالأولىالسنواتحتىأحال!اامستوى

الفنانينمنكبيرعددانتقلأنحدثثم،الميلادي

تلقواممنالرقصاتومصصيالراقصيرمنوالفنانات

هؤلاءأبرزومن،أوروبيةعواصمإلىباريسفيتدريبهم

الروسيةالإمبراطوريةالفرقةإلىانضماالذيبتيباماريوس

بطرلحمبرج،سانتفي(الانكيروفباليه)فرقةللباليه

وبحيرةالنمائمالجماللرقصاتبتصميمهنجحماوسرعان
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الباليهفيتستخدممصطلحات

وأالأمامإلىومشيةمرفوعةالمؤديساقفيهوضحبكونآتيتيود:

الحلف.

معللخلصرجليهأحدبمدالرالصفيهيقوموضعهو:آربيسك

الركبة.استقامة

عليها.متفئحركاتهي:للقدمينالخمسةالأوضاع

للأمامالساقيبثنيأثناءهاالراقصيقومأعلىإلىوثبةهي:إينتريكات

بسرعةوالخلف

.العرضفيالأولىالراقصةهيباليرينا:

الماليه.راقصحركاتحطةهو:الرقصاتتنظيم

.الوركمفصلمنالجانبينإلىالساقانفيهتمتدأساسيوضعهوتيرنو:

.واحدةقدمإلىالقدمينبكلتااتجاهأيفىوتبةهي:جت

إلىالوثببعدالراقصيؤديهاالهواءفيكاملةدورةهو:الدوران

أعلى.

.واحدةقدمعلىكاملةدورةهي:كاملةدورة

المراعةإظهارإلىتهدفالرقصاتمنمحموعةهي:ديفرتسمينت

الباليه.بحبكةتتصللالك!هاالأداءفي

الدكر.الباليهراقص:راقص

اثنالى.فيهايشتركرقصةهي:مزدوجةرقصة

التدريباتصالةجدارفيمثبتخشبيلضيبهي:التدريبعارضة

التدريات.أثناءالراقصودبهيمسك

.القدمأطراففوقأي:الأطرافعلى

الميلاديالشرينالقرنمنالشرينياتفيتطويرهتمنظام:لابونيشن

الحركة.تسجيلأولكتالة

معا.!دونالىا!لىحسموعةهي:الراقعينمجموعة

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالعقدفيالبجع

للباليهالجديدةالعاصمةبطرسبرجسانتمدينةمنفجعل

العالم.في

الرقصاتمصممميستوحيقد.الباليهرقصاتتنظيم

مقطوعةأومسرحيةأوروايةأوقصةمنالباليهفكرة

يتفقبماالرقصاتبتصميميبدأثم،فنيةلوحةأوموسيقية

المرتبةفيالموسيقىوتأتي.والأحداثالشخصياتمع

موسيقىالمصمميستخدموقد،الرقصاتبعدالثانية

لأنهاالباليهعروضفيالغالبالاتجاهوهوبالفعلموجودة

موسيقىتأليفالأمريتطلبوقد.تكلفةوأقلجهداأقل

.العروضمعتتفق

مسرحفإن)الديكور(والرسوماتبالزينةيختصوفيما

المسرحيالديكورطبيعةعنتختلفطبيعةذوالباليه

ممكنةمساحةأكبرإلىيحتاجالباليهعرضإنإذالتقليدي

تقديممحاولاتولماكانت،الحركةحريةللراق!مينتوفر

الأمعاصميالمطلبذلكمعتتنافىمجسمةواقعيةزينات

مصممفإن،المسرحخشبةمنالأكبرالشطرتحتللأنها

علىالمرسومةاللوحاتإلىيلجأالباليهعروضديكور

إلىالديكوريتجهالحديثالعصروفي.خلمةستائر

علىوالاعتمادالمرسومةاللوحاتعنحتىالاستغناء

مناظرأوقطعامشخدامطريقعنبالمشهدالموحيةالمؤثرات

المزاجيةالحالةأوبالمشهدللإيحاءبعنايةمنتقاةمفردة

الحدلمجةالإمكاناتاستخدامشمفإنهذلكأجلومن.العامة

ممكن.حدأقصىإلىالمسرحيةللإضاءة

كميةالمسرحخشبةعلىالحركةتحدد.الملابس

بقدرالراقصتمتع،خفيفةكانتوكلما.ونوعيتهاالملابس

والتعبير.الحركةحريةمنأكبر

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

آرثر،ميتشللاآ،بافلوفا

رودولف،نورسفلافلوفيتمقسيرجي،دياغيليف

ميشيلسومز،

صلةذاتأخرىمقالات

باليهمسرح،البولشوي

لرقصا

لآدابواالفنود

البلادمنالغربيالجنوبفيتقع،ماليعاصمةبطعو

عدديبلغ.الماندينجهضبةأسفلوفيالنيجرنهرعلى

إداريامركزاباماكووتعد.نسمة220404سكانها

بعدعلىجبليةمنطقةفيمالىحكومةمركزويقعوتجاريا،

كليةباماكوفيوتوجد،المدينةشمالكم3حوألي

مصانعوتقوم،الطيةللأبحاثومركزالمدرسينلتدريب

ولباماكو.والأنسجةالجلودوإنتاجالغذاءبتصنيعالمدينة

بداكار،المدينةتربطحديديةسككوخطوطدوليمطار

لإفريقيا.الغربيالساحلعلىالسنغالعاصمة

فرنسااستطاعتالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفى

آنذاكباماكوكانتوقد،مالياليوممايسمىتحكمأن

ما809عاموفيبها،تحيطأسوارلهاصغيرةقرية

السودانالفرنسيةللمستعمرةعاصمةباماكوأصبحت

مستقلةدولةام069عامفيماليوأصبحت.الفرنسي

باماكو.عاصمتها

الجغرافيونويستخدم،السهلتعنيأسبانيةكلمةالياميا

الأرجنتين،فيالكبيرالسهلإلىللإشارةالكلمةهذه

إلىوبالنظر.أيريسبوينسحتىاستدارةفييمتدوالذي

علىالبامبايدر،المعشوشبةأرضهواتساعالخصبةتربته

تربيةعلىيساعدكما،المحاصيلمنوافراكفاالأرجنتين

الأرجنتينية،الحضريةالمناطهتمعظمالبامباويضم.المواشي

فيه.يعيشونالأرجنتينيالشعبثلثيإنإذ

الأرجنتين.:أيضاان!
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ط!س!ممر!9*ح!

هص!بخ!-3

*-كا!هـ

--!

يحم!!.للأكلىلطبعانتيالحضراءتمارهأحاسيررعساتالبامة

مخصرة.صمراءأرهاراالات

تستخدمالخضراء.ثمارهأجلمنيزرعنباتاليامية

وذاثحيناالحساءلجعلصئالإدامفيالباميةثمار

مابينإنىينموحولينباتأجاميةاونبات.طيجةنكهة

قلبيةأوليضيةراقأأوويحم!!ارتفاعا،م2،ءم،.،ه

أصلحضرة.مائلةصفراءززححورامفصصةرقيقةالشكل

أسما،5إلى01ب!تأ!نباتاعلىالتيالثمارطولويبلغ

عندما،03!ممعلىيزيدالأحيانبعضفيولكن

تكونعندماالباميةثمارتطبخالنمو.مكتملةتكون

وطرية.صغيرة

وهي(نبات)شصيلةالخبازيماتمننوعاالباميةتعتبر

إفريقيا.فيأصلارتوجد،القطننباتمنجداقريبة

الهملايا،جبالفيهتلتقيالأطرافمتراميإقليمالياص

الهضبةهذهوتعتبر.شانوتيان،ثونلونروهندوكوش!،

الباميرعقدةوتسمى،العالمفيالهضابأعلىمنواحدة

آ!ميافيالإقليماوهذاالدنيا(.سقف)أيدنياآيبامهذه

والهند،،والصين،طاحكستانحدودعلىالوممطى

الباميرإقليمويشغل،وكيرجستان،وأفغانستان،كستانوبا

بينماارتفاعهيتراوخبينما2.كم39لأ002قدرهامساحة

البحر.سطعفوقم05.4مو.000/4

سوىبهوليصأنخمجار،بلاالباميرإقليممعظمو

فتتخللهاأ!عرةاجبالهأماالجرداء.الصخورأوالحشائش

القيرغيزيرتادالصيف!وفي.العميقةالضيقةالأودية

طلبابأبقاره!االباميرهضبةمنحدرات(المحليون)الس!صان

أمودارياونهر،القليلةالبحيراتامتدادعلىوذلكللكلأ،

لأكثرالممراتوتغلقا!الجباالثلوجوتغطي(.جيحون)نهر

الإقليمجبالعبرالعاتيةالرياحتهب،كماالسنةنصفمن

الصيف.شهورأثناءأسقاحلةا

سيا.ا:أيضانظرا

كان،الإغريقيةالأساطيرفيوالمراعيالعالاتإلهيا!

والزراعالرعاةوكان.وقطعانهمالرعاةيحميأنهيعتقد

الت!طثر.علىأنعامهميعينحىلبانيصملون

إنساننصف،القديمةالألحماطيرترويحصما،بان!صان

طبيعةذوأنهالإغريققدماءاعتقدوقدماعز.ونصف

علىالقدرةيملكأنهظنواكمابها،التنبؤيمكنلاوحشية

مفاجئاخوفاوالحيواناتالبشرنفو!!لمحىدلقيأن

وشديدا.

أنهظنواإذالبكر،الطبيعةبأقاليمبانجودوالإغريقربصا

وفىالحبلية،المنحدراتوعلى،أح!وثافييعيشكان

منطقةوهيأركاديا،فيبانعبادةلدأت.أضرىنائيةأصقاغ

بأركاديا،هرمس،لانوالدارتبطوقد.اليونانحنوبفيلائية

أكثرمنواحداأصبححتى،بانعبادةانتشرتوه!صذاأيضا.

فيبانصورظهرتوقدالقدماء،الإغريهتعمدشهرةالآلهة

الإغريقية.أغنونا

باننهرطولويبلغأيرلندا،شمالشيلنهريناسمارب

ثممورنجبالسلسلةمنويبدأث!ا،04أحواالأعلىا

56حواليالأسفلباننهرطولويبلغأ!نيا.إلىينساب

قربالأطلسيبالمحيطليصسبلونيامنويجري،كم

علىيحتويالنهروهذا.لندنديريمقاطعةفيكوليرين

الماء(.)ثعبانالأنقليسواالسلمونمصائد

.(الحعرا!يةا\قاليم)1رومانيما:نظرا.تظب

بإنجلترا،أكسفوردشايرمنطقةفىتجاريةمدينةصيب

مقاطعةفيرئيسيةمدينةوهي،تشيرولنهرعلىوتقع

عشرالسابعالقرنوفي.المحليالحكمذاتتشيرول

فييصنعالذيبالكعكمشهورةبانبريأصبحت

المدينة.

أيرلندافيمحليةحكومةلهامقاطعةبالبريلىج

مدينةوتعد،نسمة/44133سكانهاعدد.الشمالية

بانبريدجمدينةتقعلها.الإداريالمركزالتجاريةبانبريدج

منخفضمستوىفيبهاالرئيسيوالشارعباننهرعلى

والمصانعجسر.لوساطةبهاويرتبطالجانبيةالشوارععن

رئيسية)بصورةالكتاننسيجبإنتاجتقومللمقاطعةالعديدة

الخفيفة.والهندسةالاحذيةوصناعةوالصباغةدرومور(في

ولديهموالخنازير،،للألبانالمواشيبتربيةالفلاحونويقوم



913البانتو

بزراعتهايقومونالتيالمحاصيلبينومن.للدواجنمزارع

البذور.ذاتوالأعشابالجذريةالمحاصيل

الدودةدفلسفةالخمسةالمبادئهياليائئشاسيلا

فوقواحدبإلهالإيمان-أهيالخمحسةوالمبادئ.الإندونيسية

إندونيسياوحدة3-والمتحضرةالعادلةالإنسانية-2الجميع

الشعبممثليبينالتشاوربحكمةالمسترشدةالديمقراطية-4

إندونيسيا.شعبلجميعالاجتماعيةالعدالة5-

خطابفيمرةلأولالخمعسةالمبادئطرحتوقد

يونيوافيسوكارنو،،الإندونيسيالقوميالقائدألقاه

علىلإندونيسيااليابانيالاحتلالإشرافومع.أم459

تشكلأنيجبالخمسةالمبادئأنسوكارنوأكد،نهايته

المستقبل.فيالمستقلةالإندونيسيةللدولةقاعدة

الإندونيسيالدستورفىالخمسةالمبادئدمجتوقد

هذايومناإلىالمبادئهذهتشكلومازالتأم!45لعام

ترتيبهاتعرضرغم،الإندونيسيةللدولةالفكريةالقاعدة

طفيف.لتغيير

-ا)198جرانتفريدريكالسيرلهانتينج،

الرئيسيالمكتشفكان،كنديطبيبأم(.419

فرزمحاولأبتورنتو،أم219فىالعملبدأ.للإنسولين

.السكريالبولداءلتنظيمالبنكرياسمنهورمون

ريكاردجيمسوجون،بستهربرتتشارلزمعوبالتعاون

باستخلاصبانتينجقامكوليببرتراموجيمسماكلويد،

مماأم219فيألاكتشافأعلن.الإنسولينهورمون

البولان!:السكريالبولداءعلاجفيثورةأحدث

الإنسولين.بمالسكري

فينوبلجائزةعلىوماكلويدبانتينجحصلوقد

علماوعندما.الاكتشافهذاعنأم239لعامالطب

"أنتبمستالعملفيزميلهبانتيئإلىأبرق،المنحةبتلك

ماكلويدتقاسمأخرىجهةومندائما".ومئصيبيمعى

صداقةفيالمثلمضربهذاكانوقد.كوليبمعامتيازاته

تشارلز،بستانظر:.الإنسانيةلخيرالعلميالعمل

اللافتوالمظهر.ريكاردجيمسجونماكلويد،،مربرت

فقطبعستومنمنهاستغرقأنهبانتينجعملفىللنظر

عمركانالوقتذلكفي.الإنسولينلتطويرأشهرثمانية

الطب.فيطالباوكانعاما22وبعستعاما،03بانتينج

كطيبخدموقدتورنتو.فيالجامعةفيبانتينجتخرج

جرح.الأولىالعالميةالحربأثناءالكنديالجيشفيضابط

.البارزةلشجاعتهالجنديةوسامونال،الحربأثناءيدهفى

فيالأعضاءوظائفعلمبتدريصربانتينجقامالحربوبعد

أنتاريو.غربجامعة

بانتينجمؤسصمةفيالأبحاثعنمسؤولآبانتينجكان

كرائدالكنديالجيشصفوففيانخرطعندماتورنتو،فى

طائرةتحطمحادثفيماتوقد.الثانيةالعالميةالحربأثناء

إنجلترا.إلىطريقهفيوهوأم149سنةنيوفاوندلاندفوق

وكلمةالسود،إفريقياسكانمنكبيرةمجموعةاليالتو

.الناسهؤلاءشكلمهاالتياللغاتإلىتشيرأيضابانتو

البانتو.بلغاتإفريقيمليون018منأكثروشكلم

بلدانسكانمنتقريباالرئيسيالجزءالشعوبهذهوتشكل

وينتمونالاستواء،خطشمال55العرضخطجنوبيإفريقيا

وأالخاصةلغتهامنهاواحدةلكلمجموعة003نحوإلى

ثقافيةوحدةنفسهاالبانتومنمجموعةكلوتعدلهجتها.

وتاريخهااسمهالهاوحدةوكلبذاتها،قائمةوسياسية

قليلةمئاتمنبدءأإليهاالمنتمينعددفيوتتفاوت،الخاص

شهرةالمجموعاتهذهوأكبرالأعضاء.منملايينعدةإلى

ومهابةسطوةذويمضىفيماكانواالذينالزولوقبائل

يتكلمالذينوالسواحيليونإفريقيا،جنوبفيكمحاربين

مجموعةأكبروهموالكيكيويوبمبمالشرقيةإفريقياأهللغتهم

قبيلة.الزولو،؟السواحيليونالكيكيويوبمانو:كينيا.فى

الآنمايسمىالأرحثىعلىالبانتوقبائلأولعاش

إحدىالبانتوبدأالمسيحميلادوقتفيولكن،الكاميرون

السكانيالنموفرضفقدالتاريخفيالنزوحعملياتأكبر

الناسهؤلاءوكان.جديدةأراضنحويهاجرواأنعليهم

الأدوأتلعملالحديديعستعملونكيفعرفوافلاحين

إلىالحديديةالأعمالمعرفةجلبواالذينوهم.والأسلحة

إفريقياوجنوبوسطفيتعيم!التيالشعوبمنمحموعةأكبرالبانتو

كينيا.فىالكيكيويوقبائلومنهم



نثيونلباا041

فيتدريجيا،الهجراتهذهوحدثتإفريقيا.أماكنأكثر

.جديدةأقاليمنحووتنتقلعنهماتنشقصغيرةمجموعات

الثقافيةالوحداتلتشكلببطءالمجموعاتهذهوتطورت

.الاننعرفهاالتي

انتقلتقدالبانتوشعوبكانتأمء..عاموبحلول

هذهأنشأتوقدوجنوبها.زشرقهاإفريقياأواسطمعظمإلى

فيكبيرةممالكوالرواندااممونغو،واالجاندا،مثلألمجموعات

الاستعمار.حكمتحتبشدةقوتهموتقلصتإفريقيا،وسط

فىبانتوالمصطلحإفريقياجنوبحكومةاستعملت

نأإلاالسود.السكانذاتالبلادتلكإلىلتشيرالماضي

عدوانياالاصطلاح!ذلكعدواالسودإفريقياجنوبسكان

اسقطتام789سنةوفىالسود.يسمواأنوفضلوا

الرسمى.ألاستعمالمنبانتوكلمةالحكومة

!وفيبفيسلمحفوظ،تديمهيكلا!اشيون

الروماني،الإمبراطورحربإبانبناؤهاكتملروما.

لحميعالهيكلكرسقدوكان.ام26عامنحو،هادريان

الإغريقيةالكلمةمناس!هويأتي.الأسطوريةالرومانآلهة

الهيكلاستغلوقد،الالهةجميعمكانتعنيالتيبانثيون

أصبحثم،امء88عاموحتى،م06!عاممنككنيسة

فيالقوميينللأبطالومقبرة،الوطنيةالمقدساتمنواحدا

الملكهناكالمدفونينالإيطاليينمشاهيربينومنإيطاليا.

رفائيل.النهضةعصرورسام،إيمانويلفيكتور

وهو،والأسمنتالاجرمنأساسيةبصفةالبانثيونبني

سقفرأسه،م43حواليإلىقطرهيصلمستديرمبخى

ويمتد.رضالأمنم43حوالىفيهنقطةأعلىترتفعمقبب

الشكل،مثلثسقفولهمستطهيل.روا!تىالمبنىمدخلمن

الواز.كورنثيةأعمدةثمانيةمنمكونصفيسنده

امشخدمتالتىالهندسيةالتقنياتمنكثيراأنوالمعلوم

اليوبم.تستخدممازالتالبانثيونلبناء

علىفيهاركزالتىالاولىالمبانيأحدالبانثيونويعتبر

داخلويضاء.الخارجيالشكلمنأكثرالداخليالحيز

قطرهالقبةقمةفىمناربوساطةومتساليمنسقبشكلالمبنى

تقديرمحلالداخليالحيزنعسبكانتوقدأمتار.تسعة

الأبوابوتشكلوانسجامها.تناسقهابسبب،وإعجاب

الزخرفةفىالمستخدمالرحاموبعض،المدخلفىالبرونزية

للبانثيون.الأصلياالبنيانمنجزءا،الداخلية

.العمارةبمالقبةأيضا:انظر

فيالجوقيكاليمنتانمقاطعةعاصمة؟نجارماسين

المدينةتقع.نسمة286.381سكانهاعددإندونيسيا.

وتصدربورنيو.منالشرقيالجنوبفيباريتونهرعلى

المجففالهندوجوزوالخشبالبترولبانجارماسين

استولت.أم171عامايلألماناكتشفهالذيالماسوأحجار

الثانية،العالميةالحربإبانالمدينةعلىاليابانيةالقوأت

بانجارماسين.موقعلمعرفة.أم459سنةالحلفاءواستردها

إندونيسيا.:نظرا

جسمذاتوتريةموسيقيةآلةالبانجو.الةاليالجو،

طويل.ضلعشكلعلىرقبةمعخشبيأودائريمعدني

جانبعلىمحكمرقيقجلدذيطبلالبانجووهيكل

خمسةذاتالبانجوالاتومعظم،الرأسيسمىوأحد

الذيلإلىالرقبةأعلىفىالملويالجزءمنتمتدوهىأوتار،

مدعومةالأوتاروتكون.الرأسعنالبعيدةالجهةفي

.الرأسعلىومسطحمنحفضجسربوساطة

وأأليمنىاليدوأصالغبالإبهامالأوتارالموسيقىينقر

علىالأسفلنحوأليسرىاليدأصابعتضعطأضقر.أبريشة

.الأنغاممختلفلتعطيالرقبةطولعلىالأوتارا

حيثللبانجوالأصليالموطنهيإفريقياتكونقد

نصفإلىمعهبمالآلةهذهإفريقياغربمنالسودجلب

القرنأوائلخلالالبانجووكان.اخربياالأرضيةالكرة

أماالجاز،مجموعةفىإيقاعآلةبمثابةيستعملالعشرين

الموسيقىلعزفأساسيةبصورةالبانجوفيستعملحاليا

الوطنية.والموسيقىالشعبية

عدديبلغجامبيا،فيمدينةوأكبر،العاصمةدجولب

جامبيانهرمصبعلىتقع.نسمة44)188سكانها

الغربىالساحلطولعلىالواقعةماريسانتجزيرةعلى

والصماعي.التجاريالمركزوهيحامبيامدلىوكرى،العاصمةبانجول

.البوكأحدمبنىهاويرىالحديتةالممانيمىالعديدبها



141نحدوا،الباندا

بالبربانجوليربطجسرهناك.جمامبياانظر:.إفريقيامن

الرئيسي.

الفولويعدلجامبيا،الرئيسيالميناءهيبانجول

معظمتتركزكماللميناء.الرئيسيةالصادراتمنالسودانى

المنطقةفيوتوجد،بانجولمنطقةفيالجامبيةالصناعات

والأقمشةالمشروباتوإنتاجالسودانيالفوللمعالجةمصانع

الزراعية.ألالاتوتجميع

وسموهاام681لمشةالمدينةالبيريطانيونأنشأ

قاعدةبمثابةالأمربادئفىالمدينةواتخذت.باتهيرست

إفريقيا،فيالرقيقتحارةلإيقافالبريطانيونمنهاينطلق

البريطانيونوأدأرتجاريا،مركزاالمدينةأ!بحتماوسرعان

جامبيافىألسسوهاالتيالمستعمرةمنجزءاباعتبارهاالمدينة

ثمام،659سنةفياستقلالهاعلىالبلادحصلتأنإلى

.أم739فيبانجولباسمجديدمنالمدينةسميت

ضحلمنخفضبانجويلوبحيرة.لحيرةباصفى،

زأمبياشماليويقع،كم48وعرضهكم08نحوطولهيبلغ

شمالالواقعةالمنطقةمعظمسابقا(.الشمالية)روديسيا

موسمفيويفيض،مستنقع،المنخفضهذاشرقيوجنوب

نأإلا2كم4)029نحوالمنخفضمساحةتبلغالأمطار.

2.أكمأ07!0نحوعلىمساحتهتزيدالفيضاناتمياه

لبحيرةالجنوبىالجزءمنيتدفقالذيلوابولانهرويعتبر

المكتشفوتمكنالكونغو.نهرروافدأهممنبانجويلو،

بانجويلوبحيرةإلىالوصولمنلفينجستونديفيدالبريطاني

عامالبحيرةمنبالقربلفينجعستونوتوفي.ام868عام

.أم873

وليفينجستون.ستانلىأيضا:انظر

.حيوان،البانداان!:.الحمراءالبالدا

نوجمنعدى!دق31ا!ازرا!وان.!حيواناليادا،

بينهمافيمابينااختلافايختلفانألاسيوية،الحيواناتمن

ودها،الحجمكبيرةالعملاقةفالبانداالمظهر.حيثمن

أيضاوتسمىالحمراء،ابنداأماوأسود.أبيضلونان

وتتضاءل.الحمرةإدىلونهايميلفبنيةالصغرىالباندا

فيالنوعانويعيش.الحجمحيثمنكثيراالحمراءالباندا

وجنوبغربفىالعلياالمنحدرأتفيالخيزرانغابات

وشمالينيبالفيأيضاالحمراءالبانداوتعيش.الصينغربي

نادرفحيوانالعملاقةالبانداأمابورما.وشسماليالهند

الصندوقاتخذوقد.الصينفىالقانونلحمايةويخفحع

الحياةلحمايةالعالمى)الصندوقالطبيعةلحمايةالعالمي

له.كشعارالعملاقةالباندالممابقا(الفطرية

فصيلةفيالحمراءالباندا،الحيوأنعلماءيصنف

البانداكانتإذاماحوليختلفونأنهمغير،الراقون

وأ،الدبفصيلةفىأو،الراقونفصيلةفيتصنفالعملاقة

مميزاتتجمعهاالعملاقةوالباندابها.الخاصةفصيلتهافي

الفرو،علىالموجودةالعلاماتمنها،مإلراقونخاصة

الباندأأنغير.الأماميةبأكفهاالأشياءقبضعلىوالقدرة

ومظهرهاجسمهاوشكلحجمهافيالدبتشبهالعملاقة

نأيمكن-الدبشمأنشأنها-العملاقةالبانداأنكما.العام

منثبتوقد.الخلفيتينرجليهاعلىمستقيمبشكلتقف

القرنمنالثمانينياتفىأجريتالتيالعلميةالبحوث

الباندا)كروموزومات(صبغياتأنالميلاديالعشرين

الدببكروموزوماتالكيميائيةالناحيةمنأشبهالعملاقة

الراقون.إلىمنه

سوداءوأرجلمكتنزأبيضجسملها.العملاقةالباندا

كبيرارأسالهاأنكما.الكتفينعبرأسودعريضوشريط

بمبه،أبيضووجهاسوداوينصغيرتينوأذنينمستديرا

هذأطولويصلقصير.وذنب،العينينكلتاحولسوداء

ويصلالمتر.ونصفواحدمتربنماإلىالباندامنالنوع

أنثىوتلد.كجمأ06إلىالنموكاملةالعملاقةالباندأوزن

السنة.فيواحدةمرةجروينأوجرواالعملاقةالباندا

يزنإذالصغر،فىمتناهيةالجراءتلكتكونماوعادة

كلوتستطيع.فقطجما04حواليمولدهعشدالواحد

بينالأشياءقبضالحمراءوالبانداالعملاقةالباندامن

كجم.أ06نحويرنوأبيضأسودلونذوحجوانالعملاقةالباندا

الخلفيتين.ساقيهماداحالمي!وهويأكلماعادة



العملاقةالبانداأ2!ا

ال!بهامهذه.الإضافيةالإبهاميسمىماولينأصابعهما،

من!فكلر!مغعلىينمولحيما،بلبدمكسوعظم

الحقيقيةإبهامهاالبانداوتستخدم.الأماميت!تاالكف!ت

الإبهامأماأصابعها.بهاتستخدمالتينفسهالالويقة

البانداحجابهامالنمومكتملةفليستالحمراءللبانداالإضافية

العملاقة.

الحيررا!.بطلعرئيسيةبصفةالعملاقةالبانداتتغذى

أحياناتاكلفثيالأخرىأضباقاتابعضتأكلأنهاورغ!ا

الخيزرانمننوعادوهناك.الصغيرةوالقوارضالأسماك

001حلحواليفبعد.العملاقةأجاندااطعامايمثلان

ثمابذوراالنوعينهذينمنالحيزرادلباتينئث!!مشة،

وقد،السبعينياتلهايةفيالحادثةهذهجرتوقد.يموت

عذاءوتصتاتنمول!يسنواتعددالبذورتلكتستغرق

ربعانالصينيونأمحلماءاصدأ،أضمانينياتاوفيللباندا.

عا.صماتفالمناطهتتلكصىالعملاقةالباندا!جموعة

:ذي!!اطلممرالاوطويلضرلهاالحمراء.نداالبط

حجمشيقصلىاشاقود.ذي!!لحلقاتشبيهةحلقاتبهكث

6و3ب!!ماتزنو.أمحملاقةاأجاندااعنكثيراالبانداهذه

تبلغعندماسما،06الذي!!باستتاءطولهايبيئكماكجما،

إلىمائ!!لنيفروالبانداولهذه.الكاملالنمودرجة

يستديرالصدأبلونأحمرخطبهشاحبووجه،الحفرة

العملاقةالبانداشأنشألهار.عينكلم!الأسفلنحو

البلوطتأك!!كما،الحيزرانطلععلىالحمراءالبانداتتغذى

وتتسلة!والفئراد.والحشراتالسمكوأحياناوالجذور،

ساعاتمعظمتنامحيت،بسهولةالأشجارالحمراءالباندا

والغسة!.أغجراشيطعامهاعنوتبحتالنهار،

كحم.6إلى3ل!!مارلها،ر!راوحالحمراءالباندا

عامفي.الحيوانحدائقفيالعملاقةالباندا

أ!لاياتاإلىعمالأق!!باندي!!الصينمنحتأم،729

إلىالمتحدةالولاياترئيسبهاقامرحلةإترألمتحدةا

لينجاسمها)الأنثىبالبانديينالاحتفاظتموقد.الص!ت

فيالوطسيةالحيوانحديقةفيسعيئحمينج(المممهوالذحص

بانديينلندنحيوانحديقةتلقتكما.العاصمةواشنطهن

ولششينجتشياتشياواسمهماأم749عامأ!مينامر

مختلفإلىبانداتالصينيةالحكومةأعارتكما،شينج

واللأمريكية.الأوروبيةاالحيوانحدايت

فيالعملاقةالبانداتوليدمحاولاتمعظمالاءت

ليئولدتلينجأنورغم.بالفشلأصيناخارتالحدايمس

كلأنإلاام،879و8491و8391ال!عوامفيحراء

ولادتها.منأيامبضعةبعدماتتالجراء

.حيوان،الراقون:أيضاانف!!

الباندا،(بمالبرية)الحيواناتآسياانظر:.العملالمحةاليالدا

درصورة(.الدب)صورة(بمالحيوان،حيوان

-)8918كاموزوهاستينجسباندا،

6391عاميبينالفترةفيملاويزعيمأم(.799

وقاد،م3691عامللوزراءأصئرئيسا.م3991و

باسمتعرفبريطانيةمحميةكانتالتىيملاو

عاموفي.م6491عامالا!متقلالإلىنياسالاند

الوحيدالحزب،الملاويالمؤتمرحزبأعلنأم669

بوصفهباندا،شجع.لملاويرئيساباندا،آنداكأجلادبا

للعملالمهاجرينالعمالعددفقلاشراعيةالتنميةرئيسا،

وبتعديلأم،079عاموفي.المجاورةالدولفي

التعديلهذاإلغاءتم.الحياةمدىرئيساأصبح،دلمشوري

عامانتخاباتوفي.أم!39عامأجرياستفتاءبموجب

حزبزعيممولوزيباكيليأمامبانداخسرأم،!49

.المتحدةالديمقراطيةالجبهة

تركنياسالاند.منمقاطعةوهيثاسونغوفيبالدازاسد

فييعملثم،ليدرسعمرهمنعشرةأخامنةانحوفيموطنه

،أم239فيالمتحدةالولاياتإلىلانداسا!رإفريقيا.حسو!

صذأسكرشيكاغوفيوتحرخ

درحةعلىبانداحصل

فيالطبفىالبكالوريوس

ممتماهاريفيالطبكلية

عامفيتنيسيناشفيل

ذلكبعدمارسل!اأم379

وفيإنجلترافيالطبمهنة

غانا.

عادام،8ء9سنةفي

بانداكاموزوهاستينجسأنبعدنياسال!ندإلىباندا

منكثرد!البلدخارخ!عالق

عامفي.وطنهفيالاستقلالحركةليقودعاما04

السياسي.نشاطهبسببعاممنلأكثرسجنأم،9ء9

نوفمبر.25فيتوفي



143نجوندبا

وطبقا.ال!غريقيةال!ساطيرفيالأولىالمرأةيالدورا

أمر،الالهةملك،زيوسفإن،المزعومةالأدمماطيرلهذه

غاضبازيوسكانفقد.للرجالكعقابباندورابخلق

الالهة.منبروميثيوسسرقهاالتيالنارقبلواالرجاللأن

بخلق،الالهةحداد،هيفيستوسإلىأمرازيوسأصدرلقد

والالهاتالالهةقامفقدالألمماطيرتقولوكماباندورا.

باندوراال!سمويعنى.جذابةتبدوحتىبالمواهببتزسنها

المواهب.كلبالإغريقية

بروميثيوسشقيقإبيميثيوسإلىباندورازيوسأعطى

إبيميثيوسأعطى،بروميثيوستحذيراتمنالرغموعلى

فتحإلىدفعهاباندورافضولأنغير.للرجالباندورا

وقسوةالمرضفيهابماالشرور،كلمنهخرجتقمقم

نأغير.الأملغيرالقمقمفييبقولم،البشريةلرزءالعمل

هذامصدرعنتتحدثلمالقديمةالإغريقيةالمصادر

القمقم.

ترتفعهضبةعلىتقعإندونيسيافىمدينةبلدولج

وموقعهااللطفبمناخهاوتشتهرالبحر،معطحفوقم007

وباندوج.نسمة104،1)801سكانهاعدد.الجميل

كونهاعلىالأمرولايقتصر،جاوةغربإقليمعاصمة

سياحى.منتجعأيضالأنهاوصناعيةإداريةمدينة

شرجمماجنوبكم021بعدعلىباندونجتقع.المدينة

الموقعلمراجعة.رئيسيطريقالمدينقينيربطحيثجاكرتا،

ونيسيا.ندإ:نظرا

قاعالماضيفيتشكلكانتهضبةعلىباندونجتقف

مايزالبعضها،عاليةجبالبالهضبةوتحيطعطمة،بحيرة

فإنالبحر،سطحعنارتفاعهاوبسبب.نشطةبراكين

يبلغكمام،23يبلغباندونجفيالحرارةدرجةمتوسط

سما.002حواليللأمطارالسنويالمتوسط

إلىالشرقمنباندوجلمدينةالرئيسيالجزءيمتد

على،الشمالإلىالسكنيةالضواحيتمتدبين!ا،الغرب

بعددالمدينةتمتاز.لمبانجالجبليالمنتجعنحو،مرتفعةأراض

الحكوميةوالمكاتب،كالفنادقالحديثةالمبانيمنكبير

بالحافلاتالشوارعوتزدحم،والمستشفياتوالتجارية

ثلاثذات)دراجةالبيكاكودراجات،والمركبات

الخيولتجرهاصغيرةوعربات(،الركابلنقلعجلات

جالانفيالرئيسيالتجاريالمركزويقعدوكار.تسمى

فيالمتخصصةالمتاجرمنالعديدحيثوحولها،براجا

الإندونيسية.والحرفالفنون

وإمكاناتهاباندونجمناخيجتذب.السياحيةا!لواقع

لجاوةالساحليةالمناطقمنالزوارمنكبيرةاعداداالسياحية

مناطقمنأيضاالسياحإليهايتوافدكماالحار،الجوذأت

ذات)دراحاتالبيكاكدراجاتتشملباندوبخفيالنقلوسائل

(.الركابلنقلعجلاتثلاث

المواقعوتشمل.الأخرىالأقطارومن،الختلفةإندونيسيا

كارانجيسمىكبيراترويحيامتنزهاالزوارلدىالمفضلة

اذسباحةوحمام،للحيواناتحديقةوهيسترا،

ومبانبطرقمجؤملعبأيضاهنالك.عالميةمواصفات

لعبهتمأثناءفىالمرورنظامفيهيتعلمواأنللأطفا!يمكن

أثريمتحفكذلكالمعالمبينمن.السياراتبنماذج

والمتحف)متحجرات(،وأحافيرخرائطفيهتعرض

الإندونيسي.للجيعقسيليوانجيلفرقةالتابعالعسكري

الأصلإلىباندونجقاطنيغالبيةينتمي.السكان

الشرقية،لجاوةالجنوبىالجزءمنقوموهم،اسشداني

تعدالتيالسندانيةاللغةويتحدثون،عامةبصفةومسلمون

كلتاالمدارسأطفالويتعلم.الإندونيسيةاللغاتإحدى

القومية.اللغةتعدالتي،الفصحىوالإندونيسيةالسندانية

منوأشكا!،الخاصةالشعبيةحكاياتهموللسندانيين

التىتلكعنتختلفالتقليديوالرقصالجاميلانموسيقى

انظر:جاوةمنالأخرىالمناطقفيالناسيمارسها

باندونجلسكانبالنسبةأما.فرقةالموسيفية،الجاميلان

أنحاءمختلفمنمنهمالكثيروننزحفقد،الآخرين

إندونيسيا.

والبحثالتعليممراكزأهممنباندونجتعد.التعليم

،باجاجارانجامعةجامعاتهاوتشملإندونيسيا،فيالعل!

هناك.الكاثوليكيةالرومانيةوالجامعة،الإسلاميةوالجامعة

مرصدعلىيشرفالذيالتقنىباندونجمعهدأيضا

أفضلمنواحداالمرصدهذاويعد.لمبانجفيبوستشا

للكرةالجنوبيالنصففيبالمعداتتجهيزاالفلكيةالمراصد

الجيشأركانكليةكذلكباندونجفىتقع.الأرضية

أنماطاينتجالذيباستير،معهدإلىبالإضافة،الإندونيسي

.الخزفأبحاثومعهد،الأمصالمنعديدة

خصمبة،أرضذاتمنطقةفيباندونجتقعالاقتصاد.

العالمىالإنتاجمن%08تنئالمنطقةهذهمزارعأنذلك
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والسيزال،الشايالأخرىالمزارعتنتجللكينين،كما

المنيهوتجذورمنتستخرجنشويةمادةوهيوالتابيوكا

لتصنيعومطهاحنمصانعباندونجفيوتوجد.والمطاط

حماللكين!ت،مصنعذلكفيبما،المنتجاتهذهمنالعديد

والعقاقير،المنسوجاتومصانعالأرزمطاحنالمدينةتضم

باندوجيمثيكذلكوالسجائر.،والأغذية،والأدوية

الورقلإنتاجومصانع،الطائراتلصناعةمصئنومعانتارا

بعدعلى،بادارلارنجفىوالمنسوجاتالكيميائيةوالمواد

الغربي.الشمالإلىكم02نحو

دوائرمختلفمكاتبيضمإداريامركزاباندونجتعد

الرئيسيالمقروهي،جاوةبوسطالإقليميةالحكومة

اشبريدية،والخدماتالحديديةللعم!فالحكوميةللخطوط

أطسفاام!ظتبأيضاهناك.المرفق!تلكلاضخمةورشمع

ا!ديمةتضم.الأخرىأضجاريةاوالمجالاتوالتأمينالمصرفى

:رشاونيسيالإلدربالحي!قالخاصةالمنشآتبعضأيضا

ئرات.للصاأومصنغاللذخيرةومصنعا

تربطالحديديةوالسكةالطرقمنفعالةشبكةهناك

مطارأنكما،جاوةفيالأخرىالرئيسيةبالمدنباندونج

الناحيةعلىالمدينةمنبالقربيقعساسترانيجاراحسين

الغربية.الشمالية

كانت،الميلاديالتاسعالقرنخلال.تاريخيةنبذة

باندوجمنبالقرب،باكونفيلاسوندانمملكةعاصعمة

المس!شعلىيطلقباكوانالمشابهالاسمومايزال.الحالية

عام:في.نجصباندوشيأ!صائراجاوةغربلحاكمالحديث

ا!ندوسيةاأطملكةاصتجزءاباندوجأم،كانت488

على،سيتارمنهرضفةعلىتقعكانتحيث،باجاجاران

القرنأواخروفى.الحاليةالمدينةجنوبكمأ.نحوبعد

،الإسلامدينفيالمملكةدخلت،الميلاديعشرالسادس

ذلكبعدماتارامحاكمأجنجالسلطانعليهااصعتولىثم

.السلطان،أجنجان!:.بقليل

أم181عامالحاليموقعهاعلىالمدينةتأ!سيسأعيد

جاوةشعرتبينيربطالذيالبريدطريقأنشئعندما

باندونجفىالسكانعددكان،أم846عاموفيوغربها.

منذباطرادتنموالمدينةوأخذت.نسمة00011منأكثر

دمرالذيالزلزالعقبأم،486عاموفي.التاريخذلك

تحتبراينجانلمقرالإداريالمركزباندونجصارتلعميانجور،

.الهولنديالحكم

ا!شصلاحفيالهولنديونالمستوطنونبدأ،قليلبعد

يستخرجالتيالكيناأشحجاربزراعةباندونجحولالأرض

والقبك،والسيزالالشايزرعواكما،الكينينمنها

باندوجرلطتم،أم884عاموفي.أخرىومحاصيل

افتتحثمبوجر،طرية!عنالحديديةالسكةبخطبجاكرتا

الساحليبالشريطالمدينةليربطأم609عامآخرخط

سورابايا.إلىجاكرتامن،الشمالي

أجلمنالهولنديينضدالإندونيسيةالحربخلال

مركزاباندوجكانتأم(،-949أ)459الاستقلال

عندماسوكارنو،اختار،أم!55عاموفي.عنيفلقتال

للدولمؤتمرأوللاستضافةلاندونجلإلدونيسيا،رئيساكان

عنصدرتوقدالانحياز(.عدم)دولوالاسيويةالأفريقية

الانحيازعدمكتلةتبنتهاالتيالأسام!يةالمبادئالمؤتمرذلك

الإيجابي.بالحيادحيمهفيدعيوما

جماوة.:أيضاال!

.(0991-0091)لاكشميفيجايا،يتبانلى

الهنديالزعيموشقيقةالشهيراتأ!مدانساءإحدى

الحكمشؤونفيبعملهاتميزت.نهروجواهرلاأ!

فيسفيرالانديتعينت.أصسائيةالالحركةوباهتمامها

فيوسفيرا،أم749عام)السالق(السوفييتيالاتحاد

حتىأم3ء9ومن.ام949عامالمتحدةالولايات

وكانط،المتحدةللأمالعامةالجمعيةرئاسةتولتأم459

سفيراأصبحقذلكوبعد.المنصبهداتشغلامرأةأول

عامأيرلندافيسفيراأصبحتت!ابريطهانيا.فيللهند

معاالمنصبينوشغلتأم589أسبانيافيوسفيرا،أم559

الهنديةمهاراشترالولايةحاكماكانت.أم619عامحتى

الهنديالبرلمانفيوعملتام،649حتىوأم162من

السيامميةالحياةعنتنحت.أ679وحتىأم649من

.ام689عامالخاصةحياتهاأخمارس!

إحدىكانتالتيأباداللهمدينةفيبانديتوأررت

باكستانية.مدينةأم479سنةبعدأصبحتثمالهندمدلى

نهرو،لالوحواهرموتيلالوأخيها،أبيهاشأنوشسأنها

وقد،الاستقلالأجلمنالهندنضالفيمميزبدورقامت

كرئيسأخوهاعمل.مراتعدةذلكسبيلفيسجنت

كما.أم649عاموحتىأم479عاممنللهندوزراء

لوزراءرئيسا-جواهرلالأخيهاابنةغانديأنديراأصبحت

بانديتقادتأم،779عاموفي.أم669عامالهند

ابنةتتزعمهكانتالذيالمؤتمرحزبضدانتخابيةحملة

منبهحدتالذيللأسلوبمعارضتهابسببأحيها،

الهند.فيالحرية

تاريخ.،الهند،أنديرا،غاندينهرو؟:أيضاانظر

كانت.الأيرلنديالفولكلورفيعجوزامرأة؟دشي

موتاهناكأنتعنيالمنزلخارجوعويلهاصرخاتها

حمتالتيكالجنيةالاولىأيامهافيكانت.بالداخل

أطمقاطعة.الحاكمةالأسرة



541لورنغابا

الهندجنوبفيكارناتاكاولايةعاصمةيافغالور

نسمة،6922033سكانهاعددفيها.مدينةوأكبر

للمو!،نسمة4ر.548.86الحضريةمنطقتهاوتضم

الهند.ان!:

وتغطيالهند،فينمواالمدنأسرعبانغالور.المدينة

منالهندمدنكبرياتخامسةوهي2.كمأ02حوالي

بانغالورفيمختلفةمناطقمنالناساستقر.السكانحيث

المدينةفيالناسبهاشكلمالتىواللغات.السنينمرعلى

والتاميلية.والتيليغو،الكناداهى

علىالبحرسطحفوقم029ارتفاععلىالمدينةتقع

هضبةعلىالغربإلىالشرقمنتمتدتلالسلسلة

الواقعةالمدنمنألطفمناخهايجعلوارتفاعهاكاراناتاكا،

مء43بينتقريباالحرارةدرجاتتتراوح.أقلارتفاععلى

التيالرئيسيةالمشكلةالشتاء.فيم451والصيففى

نهرولايوجدالماء،فىالهائلالنقصهيالمدينةتواجه

سم.09حواليالسنويةوالأمطاربانغالورفىمحلى

والنشاطالسكانيمإلنموأسوأالمشكلةوستصبح

.الاقتصادي

المدينةفهناك؟رئيسيةمناطقثلاثفيهاوبانغالور

وكبرتتطورتوقدما،حدإلىمكتظةوهيالقديمة

القرنفيشيدالطينمنمبنىوهوالرئيسيالحصنحول

بناءه-المحليالحاكم-عليحيدرأعادثمعشر،السادس

حالياالمكانهذاويسمىعشر،الثامنالقرنفيبالحجارة

.أخرىومنتجاتوالخضرلبئالفواكهأسمواقوبها.بيتا

ويمتد،القدملكرةملاعبهيئةعلىالضواحيخططت

الشرقيالقطاعأما.والشمالالجنوبنحوالقديمالجزءهذا

.ثكناتبمثابةليظلتركفقد

وهو،امء86سنةالمدينةمركزفىالمهراجاقصرشيد

القصرعلىاستولىوقد،جاريتاسمهلتاجرالأصلفي

.ام881سنةفيمايسورمهراجا

أيامإلىتاريخهايرجعالتيالأخرىالمبانىتتضمن

الذيلمايسورالحكومىالمتحف!البريطانيةالإمبراطورية

لولايةالقديمالاسمهو)مايسورأم866فياسس!

ريتشاردالسيرصممهالذيالعاليوالبلاطكاراناتاكا(

مأ864سنةفي،إنجليزيمع!اريمهندسوهو،سانكي

.أم865و

فيللولايةالبرلمانمبنىتشييدفيالعملانتهى

الدرافيديةالقصورطريقةعلىصمموقد،أم459

القديمة.

الحدائقوكذلكبانغالورفىالرئيسيةالشوارعتغري

المدينةتمتازكما.هناكللالمشجمامالناسمنكثيراالجذابة

المورقةوالنباتاتاللطفالطقسمنابتداءمزدهربوضبم

الطابقذاتالبيوتمنالمكونةالرائعةالسكنيةوالمجمعات

بالحيويةتعجالتيالمصانعمعجنبإلىجنباالواحد

فيالمقيمونالأغنياءيستطيع.علميةأسعي!علىوالمقامة

الجولف،بساحاتالاستمتاعالزائرونوكذلكبانغالور،

الخيلسباقمشاهدةو،الأربعةالأولىالدرجةوفنادق

مشة.كلفصلينفييقامالذي

مساحتهوتقدر،كبونمتنزهالمدينةمتنزهاتتشمل

حديقةوهناك،أم864فىاقيموقدهكتارا،021بنحو

وضئأساسهاوقدهكتارا،69ومساحتهاالنباتيةباغلال

عشر.الثامنالقرنفيعليحيدر

سنة)تأسستبانغالورجامعةمقرالمدينة.التعليم

سنة)تأ!سستالزراعيةالعلومجامعةوكذلكأم(،649

العلميةللأبحاثالرئيسةالمعاهدمنوعددأم(،649

ومعهدام(،09)9العلومفيالهنديالمعهدكمنظمة

لأبحاثالوطنيوالمختبرام(.)439رامانأبحاث

للإذأعةالإقليميالمركزوكذلكأم(069)الطيران

كما،بالأفلامخاصةاستوديوهاتبانغالوروفيوالنشر.

المدينة.فيللسينمادارا051منأكثريوجد

ويمثل،رئيسىصناعيمركزبانغالورالاقتصاد.

ببعضالفدراليةالحكومةشحكمللهند.المتنوعالاقتصاد

الآلية.ومصئالمعداتمصئالطائراتمثلالمصمانع،

الولايةحكومةتمتلك.الحديديةالسككعرباتوأعمال

،والصابونوالخزفالكهربائيةالسلعتنتجالتيالمصانع

المعداتالخاصالقطاعوينتج،الهاتفأجهزةوكذلك

واللأدويةالجلديةوالأدواتوالزجاخوالأحذيةالزراعية

والمنسوجاتللراديوالأساسيةوالأجزاءوالورق

.والساعات

لذاكارناتاكا،منالهنديالحريرأخماسأربعةيأتي

ومركزالوطنيللحريرالرئيسيالسوقهيبانغالورفإن

النسيجمصانعفيالمواطنينمنكثيرويعملالتصدير.

المحيطةالأقاليمفيالبنالفلاحونويزرع،والصباغة

الأغنامبتربيةويقومون،الزيتيةوالحبوبالتبغوكذلك

شي.لمواوا

لطرقالرئيسيالملتقىهيبانغالور.ا!لواعلات

السريعةالطرقشبكةشوارعوترتبطالهند.فىالمواصلات

رحلاتبانغالورمطارمنوتنطلقبها.الهندجنوبفي

توجدكماوسريلانكا،ومدراسبومبايمنكلإلىيومية

.مدراسإلىالحديديةالسككعلىسفريات

ئاريخيةنبذة

المحليينالزعماءأحدجوداكيمبيبانغالورمدينةأسس!

قريةأيبانغالوروبماسمعليهاوأطلق.أم537سنةوذلك
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لتب!!لصرادقاتأي،أحنحةثلاثةبنىوقد،المسلوقةالفاصوليا

عامالأجنحةاهذهأحدلناءعليحيدرأعاد.المدينةحدود

باعلاأ!حديقةفىمشاهدتهابالإم!شانولايزالأم،761

سلصاأرتيبوهزمأء997مشةسريجالاتاممعركةوفي.النباتية

العرحسةشىالمنتصروناشبريطانيونوأعاد.قتلثمعليحيدرلن

مايسور.عرشرإلىالسالقونالحكاموهمالوديار،

فىبانغالورشيلهمعسكريةحاميةالبريطانيونأقام

أم(،1831881)منالحاميةوعملتأم،908

البريطهانيونواحتفظ،يطانيةإاللإدارةقيادةكمركز

عسدما،أم479معنةإلىبانغالورفيعسكريبوجود

.الاستقلالعلىالهندحصلت

مدينةوأكبرالوسوإنريقياجمهوريةعاصمةيالعي

بانغىشتقعو.نسمة؟817473سكانهاعددفيها.

أوبانجي.نهرعلىالغربيالجنوب

أ!سطى.اإفريقيالجمهوريةالتجاريالمركزهيبانغي

عرعلىأهدينةامذهميماءمرتنق!البلادصادراتأغلب

أحدثمنعددبانغيشيأعملامنطقةوفي.أوبانجي

فيالناسأغلبويعيعش،والمكاتب،السكنيةالعمارات

عصرية.سكنيةمجمعات

وأصبحت،أم!88!شةبانغيأسسالفرنسيون

لأوبانجيحديثاأقيمالذيالفرنسيالإقليممنجزءاالمد"ينة

مننوعاالإقليمانالأم،589وفىأم،498!شةشاري

وحصلت.الوسطىإفريقياجمهوريةوسميالذاتيالحكم

.م0691عامفرنسامنالمشقلاأ!اكاملعلىالجمهورية

الوسطى.إفريقياانظر:

بجمالهاتشتهركندا،منتجعاتأشهرأحديالص

علىتمإلمدينة.نسمة802.4السكانعدد.الطبيعي

المنحدراتشرقيالبحرسطحفوقأم387،ارتفاع

أطمتنزهالشرقيالجنوبيالطرفوعلىلكنداالصخرية

أصانص.الوطنيالمتنزهمنالشرقي

وتجذبسابمشويا،ملايينثلاثةمنأكثربانفيزور

والمتزلجين،الجبالتسلقهواةالروكيجبالسلسلة

وأالسمكوصيدالجوأ!بلعبآخرونويستمئزوار

ال!جمريتيةالمياهذاتالعميقةالهادئةالبركفيأصسباحةا

بانفمنطقةالممممناسمهاالمدينةهذهأخذت.الداشئة

بأسكتلندا.

.متنزه،الوطنيبانفأيضا:انظر

إقليمفىمحليحكمذاتمقاطعةوبوتشانبالص

82)949سكانهاعدديبلغأسعكتلندا،فيجرامبيان

وبيترهيد.فراسربورجمث!!السمكلصيدموانئبها.نسمة

السمكلصيداوروبافيالموانئكبرأمنواحدوبيترهيد

أما،الشمالبحرنفطلصناعةميماءكدلكهورالأليض،

زراعية.مناطقشهياطقاطعةأراضىبقية

فيوطنيمتنزهأقدمبانف.متدرهالوطئي،يالص

هذهالمثيرالجميلالمنظرجعل.ام885عامشيدكندا

.للسياحجذباكندامناطقأكثرمنواحدةالحديقة

الأنهاروكذلك،العميقةالوديانمنعددوبالحديقة

تقعوهيبالجليد،المكسوةوالجبالأجحيراتواالحليدية

الغربيالجنوبفيالروكيجبالمنالشماليأطرفاعلى

ألبرتا.إقليممن

جراءمنالوطنىبانفمتنزهمعالمصتعددتكون

وهناك.السنواتمنمضتملالينخلالالجليديةالأنهار

.الجبالفىموجودالايزالالجليديةالأنهارامنمئات

الأنهارهذهبعضمنالثلجيدو!عندماا!الجداوتت!صنر

وبحيرةبوو،كبحيرةبالمياهأجحيراتاتزودو،الجليدية

بيتو.وبحيرةرينمووبحيرةأ!يحر،

تتألف،كثيفةغاباتنجدلبانفالعميقةالوديانفي

أشجاروتنمو،القطبيةالصنوبرأشجارمنرئيسيةبصورة

وأشجار،الراتنجيةالصنوبروأشجارالجبليةالتنوبخعتمب

فيالموجودةالحيواناتومن.المرتفعاتفيأسلاركسا

والرمادية،السوداءوالدببة،أ!سخريةاالجبالكبشالحديقة

الجبلى.والماعزوالموظوال!ل!!ةوالايائل

.للسياححذباكندامناطقأكثرم!احد"الوطنىبانفمتنزه
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بأنشطةبانفإلىالقادمونالزواريستمتعأنيمكن

منكم003.1منأكثرفهناك،الطلقالهواءفيعديدة

.الأقدامعلىللتنزهعدةطرقاتوفرالتيالمجهزةالممرات

هذهمعظمالشتاءفيالحقولعبرالمتزلجونويستعمل

جبليةمنحدراتثلاثةعلىالحديقةتحتوي.كماالممرات

نأالصيفموسمفيللزوارويمكن،للتزلجكأماكن

البحيراتفىأخرىمائيةرياضةأيةأوبالتجديفيقوموا

القسمفيبانفمنتجعمنبالقربويوجدوالأنهار.

ينابيعمنبالماءيزودسباحةحوضالحديقةمنالجنوبي

مواقععشرةالمتنزهفىيوجدكما.ساخنةمعدنية

وتظل.للخيامموضع000/2منأكثرفيهاللمخيمات

الشتاءفصلفىللسياحمفتوحةللمخيماتموا!ثلاثة

متحفليزورواالسياحيةالحافلاتيستقلواأنويمكنهم

الطيعي.التازيخ

الحديديةالس!!عمالاكتضفأم883!شةفي

مدينةمنقريبموضعفيالساخنةالمعدنيةالمياهينابيع

الأرضشعراءالأشخاصبعضحاولوقد،الحاليةبانف

مشةفيولكن،الشخصيللكعسبالينابيعلاستغلال

الينابيعحول2كم25أنالكنديةالحكومةأعلنتأم885

أرضالتكونوستخصص،للحكومةملكيتهاممتؤول

متنزهأنشئأنالقرأرهذاجراءمنوكان،العامةللخدمات

هذهالحكومةوسعتأم887سنةفى.الوطنىبانف

رسمياأعلنتثم2.كم544مساحتهافأصبحتالأرض

2.كم0046منأكثرالمتنزهيغطيواليومقوميا.متنزها

بانف.:أيضاانظر

أقيوفأسكتلندا،شرقشمالفيمقاطعة؟ففشاير

.ام759سنةفىإداريةمنطقةباعتبارهاالمقاطعة

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.عشبةالبائك،

البانك(.)عشبة

نلكياكانأم(.608-أبم731)بنجامينبانكر،

أشعوكانولربماأمريكيا.ومساحارياضياتوعالموفلاحا

.المتحدةللولاياتالتارلإلمبكرفىأسودشخص

أندروللميجورمساعدابانكرأم،كان971سنةفي

الولاياتفيالجمهوريةرئيسعينهالذيالمساح،إليكوت

كولومبيا،مقاطعةحدودليخططواشنطنجورجالمتحدة

لهذابانكرجيفرسونتومالرالولايةسرأمينزكىوقد

العمل.

بالولاياتماريلاند،فيبالتيمورقرببانكرولد

القراءة-الإنجليزية-جدتهعلمتهوقد.الأمريكيةالمتحدة

عدةدرسوقد.والكتابة

صغيرةمدرسةفيسنوات

البيضمنلكلافتتحت

ولعاأظهروهناك.والسود

واصل.والعلومبالرياضيات

العملوأثناءبعدفيمابانكر

فيدراساتهبالزراعة

وقتهوكرسالرياضيات

بانكربنجامينوقد.الفلكعلملدراسة

بناءأم753سنةفيأنجز

وكانتيدويا.نقشتفيهامسننةكل،الخشبمنمعاعة

قديمةوصورةجيبساعةعملهفيبهاامشعانالتينماذجه

05منلأكثرمنتظمبتوقيتالساعةعملتوقد.لساعة

جمئحساباتهأم716-1917منبانكرعمل

.السنويللتقويمالجويةبالأحوالوالتنبؤوالجزروالمدالفلكية

وأرسل.جيفرمعونإلىلهتقويمأولمننسخةأر!علوقد

تحرريموقفواتخاذالرقبالغاءفيهايطالبرلممالةمعه

بالغا،تأثيراجيفرسونفيبانكربراعةأثرتوقدنحوالسود.

الملكيةالأكاديميةإلىالتقويممننسخةجيفرلممونوأرسل

كذلكاستخدمالسود.موهبةعلىكدليلباريسفىللعلوم

تقويموإنجلتراالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالعبوديةخصوم

.دالسوقدراتعلىكدليلبانكر

أمريكيينطريقعنمآثرهبانكرتقويمناشعروطبع

فمثلا.الخاصمالهمنبانكرماقدمهإلىبالإضافة،بارزين

الدولةورجلالجراحاقترح،ام7!3سنهتقويمفي

.المتحدةالولاياتفيللسلاموزيرتعيينراشبنجامين

فىوالأشعاروالمقالاتالأمثالبعضبانكرقدموربما

التقويم.

كان.(م81!أ-0081)جورج،نكروفتبا

المؤرخينأبرزمنواحداأصبحودبلوماسيا.أمريكيامؤرخا

نشرإثرالواسعةشمهرتهانطلقتعشر.التاسعالقرنفي

-ام)834ا!لتحدةالولاياتتاريخعنالعشرةمجلداته

لمساعدتهكبيرااهتماماهذاعملهاكتعسبوقدأم(،874

عشر.التاسعالقرنخلالالأمريكيةالنظروجهةفهمعلى

تصورهبوضوحالأخرىوالأعمالتاريخهويظهر

كأرقىالأمريكيةالديمقراطيةفكرةفيهتمثلتالذيللتقدم

للمدنية.شكل

فيماساشوسيتسفيووسترفيبانكروفقولد

هارفاردجامعةفيوتعلم.الأمريكيةالمتحدةالولايات

سنةوفيألمانيا.وفيوماساشومسيتسكمبردجوفي
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وهيراوندهيلمدرلعمةتأمميسفيساعدأم823

فينورثامبتونفيبللصاإمتطورةمدرسة

ثمانيمدةالمدرسةفيلان!صوفتدرس.ماساشوسيتس

للسياسةحياتهبقيةكرسذلكوبعد،!شوات

والكتالة.والدبلوماسية

الذيالديمقراطيأطحزبقويامساندابانكروفتكان

،أم845سنةفى.السيامميةالمناصبمنعدداأكسبه

قيادةتحتالأمريكيللأسطولسكرتيراعملأم846و

البحريةالأكاديميةأسرأ!دياوهو،بولك.كجيمس

.أم845مشةماريلاندفيأنابوكيسفىالمتحدةللولايات

بانكروفتمثلأم984وأم846عاميلينماالمدةوفي

كسفيروعم!بريطانيا،لدىكوزيرالمتحدةالولايات

إلىأم867منالمدةفيألمانيافيالمتحدةللو7لا1بات

فىالبريالنباتانظر:.السكئبرجيالبائكريتيوم

الس!صرحي(.اجاسكريتيوم)االعربيةالبلاد

م(.0281-471)3جوزيفالسير،بانكس

العلم،روادمنورائدطبيعةوعانمإنجلتراأثرياءمنثري

معأم768سنةفيأبحرأستراليا.بأيمايسمىغالبا

المسماةالسفينةمقعلىالملكيةالبعثةفيكوكجيمس

أصتمرقياأحساحلااكتشافإلىأدترحلةفيإنديفر

أصممفينةاشيهرستأ!ذياالمكانكوكوسمىلأمشراليا،

المليئةالمنحدراتأح!صترةأعباتي(ا)الخليجبايبوتانىباسم

جعلت،سنواتبعد.هماكوجدتالتيالممتعةبالنباتات

لاستيطانموقعاباعتبارهالخلفجذائاالنباتاتهذه

بأ!شراليامتعلقابانكسجوزيفالسيرظلوقد،البريطانيين

شيمابصلةلهامايمتوكل

عمر.منلهتبقى

وتعلم،لندنفيبانكسجوزيفولد.الأولىحيطول

شغوفاوأصبح،وإيتونلهاروالمستقلةالإنجليزيةالمدرسةفي

شبابه.فيوهوالنباتبعلم

الدراسةعلىانكبعندما

اتخذأكسفورد،جامعةفي

منليوسعخاصامعلما

ورثوقد،النباتيةمعرفته

الحاديةفيوهوبان!ص

ثروةعمرهمنوالعشرين

فيالعائلةوملكيةواسعة

فيآبىريفسبي

بانكسجوزيفالسيرلينكولنشاير.

لشبابعشرالثامنالقرنخلالالمألوفمنكانلقد

فيهايزورونسياحيةبجولاتيقومواأنالأكنياءالإنجليز

أحمقأي"إن:قالبانكسأنإلا.الأوروبيةالثقافيةالمعال!ا

رحلةتكونأنيجبالكبيرةرحلتي:ذلكيفعلأنيم!ضه

الأولىرحلتهكانتوقد".الأرضيةال!صةك!فيهاأجوب

نيوفاوندلاند،إلىتاربالطهبيعةمعرفةوراءالسعيفي

نماذججيمفيثمينةتحربةعلىحصلحيثولبرادور

قدبانكسكان،ام766وفى.والحيواناتالنباتات

الملكية.الجمعيةلزمالةانتخب

رائدلدورتقومالملكيةالجمعيةكانت.صك!عرحلته

فيجزيرةوهيتاهيتيإلىعلميةبعتةا!إرسامشروعفي

عبراشهرةكوكبعبورلملاحظة،أعادئاحنوهـالمحيط

العبور،مننوعانيحدثأنمقرراثانفقدأحتممس،ا

يحدثولمأم،976والآخر،م1761عاءفىأحدهما

قيادةكلفتوقد.ام874عامبحلوأ!ا،إأ!بوراهذامث!

للسفينةقبطاناليصيركوكجيمسالأوأ!االملازمأجحريةا

ذهابوجوبالملكيةالجمعيةاقترحتولما.البعثةتقلالتي

يعودوربما،الحالفىالبحريةقيادةوافقت،كذلكبانكس

صديقاكانالذيساندوشاللوردأنإلىذلكفيالسبب

الحملةأبحرت.البحريةلقيادةأميرأوأ!كادلبانكسوجارا

وتتضمن،بانكستضمام768أغسطسفيبليموثمن

وهيرمانسولاندردانيالالأحياء:عالميلهالتابعةالهيئة

المقصورةأصبحت.والخدمأغنانيناإلىبالإضافةسبورنج

منيقربلماوالمكتبالمنزلبمثابةأ!اأطسفينةأحجيرةا

لأنه،المالبعضبانكسالبعثةكلفتوقد.مشواتثلاث

كلنعموقد.بنفسهالطيعيأضاريخالدراساتالمولكاد

خلفياتهمامنالرغمعلىحميمةبعلاقةوكوكبانكسمن

الطيعةعلماءاشتغل،الطويلةالرحلةوطوال.الختلفة

،والحبوبالنباتاتجمعإلىبالإضافة،متواصللش!صل

وأسلحةوحشراتوطيورابحريةأحياءكذلكجمعواوقد

وملابس.وأدواتمحلية

المياهفيمرةلأولأنديفرالسفينةرستعندما

النباتعلماءكانأم،077سنةإبريل92فيسترالية19

.للإنسانمعروفةغيرنباتاتعلىلعثورهممندهش!ت

التيالبنقسيةعلىبجمعهاقاموااقيالعيناتواشتملت

الداخليناللسانينكوكوسمىم!خشفها،باسماسميت

وسولاندر.بانكسمنكلالخلئلاسممنالبحرفي

وجد،أم771يوليوفيإنجلتراإلىالرجوعوعند

اللندنى،المجتمعحفاوةوموضعأنظارمحطنفسهبانكس

طلبوقد.اكتشافاتهوسماعمقابلتهيريدكانواحدفكل

النباتيةالحدائقتطويرحولنصيحتهالثالثجورجالملك

يحظىمشهورانباتأصئكلالمأنوبعدكيو،فيالملكية
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كلمنمجلوبةنباتاتبجمعبانكسبدأ،ملكيةبرعاية

العالم.أنحاء

رئيسابانكسانتخب،ام778سنةفي.حياتهأواخر

وعندما.العالمفيعلميةجمعيةأقدم،الملكيةللجمعية

حربفيالأمريكيةمستعمرأتهابريطانياخسرت

لها،جديدةمستعمراتتؤسس!أنوأرادت،الاستقلال

علىالضغطمنليخففواإليهاالمجرمينإرساليمكنحيث

بايبوتانيبانكساقترحبالسجناء،المكتظةإنجلتراسجون

وذلكللمستعمرةالجديدالمكانليكون)الخلئالنباتي(

بأستراليا.القويلارتباطه

العلماءضرب،ملكيةوبموافقة،بانكسمنوبتعليمات

فيالشايزراعةبانكسواقترح.الأرضيةالكرةأنحاءفى

وهو،الغربيةالهندجزرإلىالخبزثمرةوإدخالالهند،

وقد،الطبيعيالمطهاطإلىالحكومةانتباهشدمنأولكذلك

استمرولكنه،النقرسمرضمنالأخيرةالسنينفىعانى

فيكثيرةمناطقسميتوقد.الملكيةالجمعيةرئاسةفي

مثل:سيدنىضواحيذلكومن،بانكسباسمأستراليا

وريفسبي.وبانكسميدو،،وبانكسيا،بانكستاون

جيمس.،كوك:أيضانوا

-)1858جولدنإميلينبانكهيرست،

المرأةحقوقحملةقادتبريطانيةسياسيةأم(.289

رششاردزوجها،بمساعدةوتمكنتإنجلترا.فيالانتخابية

حقوقعصبةتأسيسفيالمساهمةمن،بانكهيرست.أم

لمماعدتام،309عاموفي.أم988عامالانتخابيةالمرأة

القومى،النسائيوالاقتصاديالاجتماعىالاتحادتنظيمفي

تابعاتاستطاعتوقد.أصواتللنساءفلتكنشعارتحت

عنيتميزنأنء،الجريببرنامجهن،بانكهيرستالسيدة

عدةنظمنوقد.العسابقفيالانتخابىالمرأةبحقالمناديات

النوافذ،تكسيرمثل،عنفأعمالفيوشاركن،مواكب

كريستابيلوابنتاها،بانكهيرستتعرضت.الانتباهللفت

الحربأثناءعدنوقد.والسجنالفظةالمعاملةإلىوسيلفيا،

مرةالوطنيالعملإلىأم(19-1918)4الأولىالعالمية

.أخرى

فىالاقتراعفيمتساويةحقوقابإنجلتراالنساءمنحت

فيولدت.بانكهير!متالسيدةفيهاتوفيتالتيال!سنة

بإنجلترا.مانشستر

المدينةإنهابلمدنها،وأكبرتايلاندعاصمة؟فكوك

ء،0008762سكانهاعددالبلاد.فيالوحيدةالكبيرة

حيث،صغيرةوقرىمدنذاقطراتايلاندوتعد.نسمة

البلاد.سكانمن%أ.بانكوكسكاننسبةتتجاوز

علىوتوجدفرايا،لثماونهرمصبعلىالمديخةتقع

بحكمكانتبوريثونتسمىمنطقةللنهرالغربيةالضفة

ثبكرنغوتشمل.قصيرةلفترةللبلادعاصمةأهميتها

الضفةعلىتقعوهيبأكملها،المدينةأخماسأربعةنحو

الشرقية.

مراكزهاوأكبرتايلاندفيالرئيسيالميناءبانكوكتعتبر

2.كمأ565بنحومساحتهاوتقدر،والثقافيةالتجارية

مدينةويعنيثب،كرنغاسمالمدينةعلىالناسويطلق

القسمإلايشكللاذدكأنغير.السماءمدينةأوالملائكة

كلمة.27منيتكونالذيالرسمياسمهامنالأول

لكثرةالشرقبندقيةمازمنفيتسمىبانكوكوكانت

المائية.قنواتها

بمثكلمنتشرةمدينةبأنهابانكوكتعرف.ا!لدينة

بانكوكفيالمتعددةالمعابدوتحتلالنمو.وسريعة،واسع

كانالذيالكبير،القصريطلحيثالنهر،بجوارمكانها

لكنهالنهر،علىتايلاند،لملوكمسكناالأصلفي

فإناليومأما.الرسميةللمناسباتإلاالآنلايستخدم

حواليبعدعلىشتلادابقصمرتقيمالمالكةالألعمرة

الشرقي.الشمالإلىكيلومترين

شكلوجودعدممنبانكوكعلىيبدومماالرغمعلى

الخصائصذاتالمقاطعاتمنعدداتضمفإنهامحدد،

ويقع.الخاصةطبيعتهامنهاواحدةلكلتحفظ،المتميزة

النهر،واجهةبين،الغربإلىثبكرنغمنالأقدمالجزء

السكةمحطةيشقالجنوبإلىالشمالمنممتدوخط

تغطيالتيالحد!ةوالصناعيةالسكنيةالمناطقأما.الحديدية

إلىأنشئتفقد،القديمةالمدينةضعفتساويمساحة

منكم5نحوبعدوعلى.الحديديةالسكةمحطةشسرق

وبناياتالفنادقالشوارععلىاصطفتالكبير،القصر

ودورالليليةوالانديةالتجاريةوالمحالالحديثةالمكاتب

محاطةالوطنيةالجمعيةقاعةأيفئاوهناكالسينما.

الجيمق.بمعسكرات

بمنطقةبنغسامفيالرئيعسيةالتجاريةالمقاطعةتقع

المنطقةهذهفىالسكانيةالكثافةتبلغحيث،تشيناتاون

منبالقرب.المربعمترللكيلونسمة.00015المزدحمة

بمتاجرالمعروفبهورات،الهنديالحييوجد،المنطقةهذه

علىكابيبانغفيالموسرةالعائلاتوتعيع!.المنسوجات

هذهمنالجنوبإلىيعيشبينما،للمديخةالشرقيةالحافة

القذرةالأحياءسكانمنفقيرةجموعالغنيةالمنطقة

علىالمطلالميناء،تويخلونغحولأكواخفىوالمهاجرون

تايلاند.خليج

منبانكوكسكانمن%79حوالىإن.السكان

ويشكل.الحكومةشؤونإدارةيتولونالذينوهمالتايين،
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تايلاندعاصمةبانكوك

فرايا.شاولهرع!تقع

!معددالمدينةوفي

وسطالقديمةالمحالد

الحديتة.مبالمجها

الملاكيعدون،كماأصسكانيةاالأقلياتأكبرالصينيون

العديدبينالتزاوجحدثوقد.التجاريةللأعمالالتقليديين

بأسماءأ!مينيينامنكثيرفسمى،والصينيينالتايينمن

أجاتجاأيضاوهمالك.تايلانديينمواطنينوأصبحوا،تايية

فىأصس!ساناالأعمارأضسبةباأما.والغربيينالهنودمنصغيرة

تحتخمسةح!لل!تمنأشحاصرثلاثةفهناك،بانكوك

العمر.منسنة03

فىالس!!انيالانفجارأحدثلقد.والثقافةالتعليم

فإنلذا،للمدينةالتعليميالنظامعلىهائلةضغوطابانكوك

البعثاتأمالحكومةأكانتسعواء-كافةالمعنيةالأطراف

مختلفةمدارستسشئأخذت-الصينيةالجاليةأم،النصرانية

لتدريسخاصةمؤسساتفهناك،ذلكإلىإضافة.الأنواع

توجد،كماوطهىورقصوحرففنونمنالتقليديةالمواد

لل!ضمة،تابعةسئمنها،كاثوليكيةوكليةجامعة13

أهلية.جامعاتالباقيةوالست

حيث،بانكوكفىالثقافيةالحركةعلىالمعبديهيمن

محاطمعظمهامعبد،004منأكثرالمدينةتضم

إلا،سياحيةمعالمأصبحقدمنهاالكثيرأنورغمبالأسعوار.

دينيةمراكزباعتبارهاالتقليديدورهاتؤديتزالماأنها

واجتماعية.وتعليمية

،الإطلاقعلىوأكبرهاالمعابدتلكأقدمفوواتيعتبر

مأوهطولآم)46المحنيلبوذاتمثالأضخميضمحيث

فيواتكانبوذا.صورمنمجموعةجانبإلىارتفاعا(،

أخرمعبدويحوي.ميالح!صللتعليمامركزأولأيضا

يبلغ،الخالصالذهبمنلبوذاتمثالآترايمتواتيسمى

مترية.أطنان5ويزنم3طوله

منالتايلانديالموروتيستشفأنللمرءيمكن

والمكتبةآسيا،شرقيجنوبفىالأكبرالوطنيالمتحف!

واحسرحالرقصفنونيقدمالذيالوطنىوالمسرح،الوطنية

منطقةوفي،لان!صكمنكم03بعدعلى.والموسيقى

وهى،القديمةالمدنية.بورانتمموانغبراكارد،ساموت

مصغرةنماذجتضمهكتارا08مساحتهاعرضأ!ةصا

تقدمنفسها،بانكوكوفى.شهرةالتايلانديةالآثارلأكثر

عنللزوارموجزةفكرةلتايلاند(المصغر)النمودختيملاند

،السياحتجذبالتيالمعالمأهمتشم!!.البلادكافةأنحاء

البيضاءبافيالهاللحيواناتدوزيتحديقة!صذأ!ك

القريةحيثجاردنروزفيالريفيوالشجع،اطشهورة

فيبوريمما.ثونفيالعائمةالأسواقثمالتايية،الثقافية

فيوالمشترينالتجارمنكلقواربتلتقى،الأسواقتلك

والأرزوالمكرونةكالفواكهساتعرضحيث،قناة

والشراء.للبيعوغيرهاوالخضراوات

أكبربقدرتتسمالتيالمناظربعضكذلكالمدينةتضم

السماستحلابيتمحيثلاستيرمعهدمنها،العرابةمن

لدغةترياقلإنتاجاليومفيمرتينالسامةالثعابينمن

يواجه،بورانموانغمنبالقربمزرعةوفي.الثعبان

.تمساح000.03منيتألفعدداالتماسيحمصارعو

تستخدمالتيالوطنيةاللعبةوهى،أصاييةاالملاكمةوتمثل

فيمرتينتبثمثيرةمادة،الأيديحانبإلىالأقدامفيها

.بانكوكفيالتلفازعبرالأسبوع

الرئيسىوميناؤهاتايلاندعاصمةبانكوكالاقتصاد.

الحديديةالسكةأوبالطرقسواء،للمواصلاتمركزوأهم

الحكوميةالمكاتبفىالسكانمعظمولعملالجو.أو

أنواعأقدمومن.والسياحةوالنقلالمالومجالات

الفضةخاصةالمجوهرأت،تجارةالمتخصصةالصناعات

وموادالمنسوجاتتشكل.كماالكريمةوالأحجاروالبرونز

الصناعاتأهموالإلكترونياتالأطعمةوإنتاجالبناء

بالمدينة.

تلكماعداأحجامهابصغرالمصانعمعظماتتسما

الأوليةالموادتعالجحيثالميناء،منلالقربالموجودة

هياكلفيالخارجفىالمصنعةالمكوناتوتجمع،المستوردة

عاممنذالرسميةالسيالممةاتجهتوقد.معقدةكبيرة

جديدةمواقععلىالصناعيةالمنشآتإقامةإلىأم769
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وتضم.المدينةوسطفيالزحامعنبعيداالضواحيفي

التيتايلاندمصارفمجموعثلثحواليبانكوك

للبلادكافة.الماليةالودائعأرباعثلاثةجميعاتستوعب

علىالبدايةفييعتمدبانكوكفىالنقلنظامكان

يطلقونالغرببنالزوأرجعلمما،القنوأتمنمعقدةشبكة

فيالواسعةالزيادةأنغير،الشرقبندقيةاسمالمدينةعلى

منالكثيرردمالسلطاتعلىفرضتالسياراتحركة

ظل،لذلكنتيجة.جديدةطرقلإيجادالصغيرةالقنوات

حيث،عدةمشاكلمنيعانىبانكوكفيالتصريفنظام

الأمطارمولمممفىبالمياهالمدينةمنالمنخفضةالمناطقتغمر

الهائلةأليوميةالمرورحركةوتشكل.مستمرةبصورة

الكبيرةالجهودبرغمتماما،المدينةفيالنشاطيعطلتهديدا

والعبور.السريعالنقلسلطاتتبذلهاالتي

منتقرلمجالتايلاندالخارجيةالتجارةكافةإدارةتتم

السلعمنالوارداتيستقبلالذيتويخلونغميناءخلال

والفضةوالمطاطوالجلودالذهبمنهويصدرالمصمنعة

والذرةالأسماكالغذائيةالصمادراتوتشمل،والصفيح

السلعصادراتتشهدكماوالتابيوكا،والسكرالشامية

زيادةالكهربائيةوالمعداتالصادراتذلكفىبما،المصنعة

ملحوظة.

طريقعنبانكوكحاكماختياريتم.الحكمنظام

جهدهاحكوميةجهاتعدةوتبذل،الشعبىألانتخاب

منأكثرحالياتستهلكلمدينةالمتعاظمةبالاحتياجاتللوفاء

الكهربائية.الطاقةمنللبلادالإجمالىالإنتاجنصف

إمداداتانتظامعدممثلالدوائر،بعضفيقصوروهناك

القنواتعبرالصحيالصرفمياهوتدفقأحيانا،المياه

السلطاتامامالمشاكلبينمن.المفتوحةوالبالوعات

فيحادونقص،واسعنطاقعلىالبيئةتلوثالبلدية

المساكن.

منمهمةلمجموعةالإقليميةالمكاتببانكوكتستضيف

مثلالأخرىالعالميةوالمنظماتالمتحدةالأموكالات

(،والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةالأم)منظمةاليونسكو

(،الطفولةلرعايةالمتحدةالأم)صندوقواليونسيف

والتعمير،للإنشاءالدوليوالبنك،العالميةالصحةومنظمة

.الهادئوالمحيطلاسياوالاجتماعيةألاقتصاديةواللجنة

،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرحتى.تاريخيةنبذة

ثم.صغيرةنهريةقريةمجردمنقليلاأكبربانكوككانت

عامالأولراماالملك،شاكريفراياشاوالجنرالأصبح

الشرقيةالضفةإلىالغربيةالضفةمنمقرهونقل،ام782

جهاتثلاثمنمحصناكانأنهيعنيممافرايا،شاولنهر

مستنقعوجودذلكإلىأضفالنهر.فيتقوسبسبب

وقد.المفتوحةالشرقيةالناحيةمنالحمايةوفركبيرطيني

تتناسبممدينةإنشاءعلىمصمماالجديدالملككان

بناءمنوفاتهقبلفتمكنالحدشة،الحاكمةالأسرةمكانة

محاطةالمجمعحولالمساحةوكانتمج!إلقصور.

كم،7طولهويتجاوز،م3وسمكه،م4ارتفاعهبسور

نأيعتقدونالتاييونوكان.قلعةاوهبوابة63وبداخله

المدينةتصميموجاء،للكونالرمزيالمركزيمثلالملكقصر

أقيمت،لذلكتبعا.التقليديالاعتقادلذلكانعاكسا

حينفيالقصر،منقريباالحكوميةوالمبانيالرئيسيةالمعابد

بعيدة.موا!فيأهميةتقلالتيالمبانيأنشئت

الثالثوراماام(018482)9الثانيرامابنى

الأديرةبعمللتقومالمعابدمنالمزيدأم(182-851)4

الرالغراماوبدأ.والمستشفياتوالمدارسوالمكتبات

وتحسينالرئيسيةالشوارعتخطيطفىم(1851-1868)

الخامحه!رأماأنغير.القنواتنظاموتوسيعالكبيرالقصر

مدينةلتبدوالعاصمةطورالذيهوأم(019-)1868

معروفاالخامسراماأصبحوقد.الغربيالوازعلىحدشة

التيسياموملكأنالقصةكبطلالغربيالعالمفىجدا

راماهدمكذلكوأنا.الملكالموسيقيةالمسرحيةالىتحولت

مساحاتلتوفيرالمدينةسورمنمهملةكبيرةأجزاءالخامس

خطأافتتح،ام298عاموفيوالجسور.الطرقلبناء

لنظامخطأولام009عامافتتح،كماللترامكهربائيا

يتكونلنفسهفخماقصراوشيد،الحكوميةالحديديةالسكة

معظمهاتاريخيعودالتيالقديمةالمبانيأحدبمثلالزمرديبوذامعبد

الميلاديين.عشرالتاسعوالقرنعشرالثامنالقرنأواحرإلى



بانمونجوم521

مبنىليصئأكبرغرفة81علىويحتويطوابة!ثلاثةمن

العالم.فيالذهبيالتيكمن

الخاصالبرلامجهذافيالسادسراماالملكا!متمر

عامكوردلو!شود!جامعةفألسسالحكوميةباللإنشاءات

بالمدينة.عامةترفيهيةمنطقةلكأولمفينيومتنزهأم،619

بلدتين:إلىرسمياالعاصمةقسمت،أم379عاموفي

منالقصيرةالفترةخلالعاصمةكانتالتيبوريثون

هذينمساحةوكانت.ثب!رنغو،أم782إلىأم976

مجموعهمايبلغتقريبامتساويةآنذأكالإدارلينالقسمين

كانواالسكانأخماسأردعةأنإلا2،كمأ..نحو

عاميخلالبوريثونتوسعتثم.ثبكرنغفييعيشون

امتداداثبكرنغشهدتولالمتل.أم669وأم559

.ما659رأم559وام429الأعوامخلالضخما

بسنة،ذأطىربعدأجلدتين،اتوحيدأعيدأم،719عاموفي

هوواحدإقليمأس!ضينمجاورينوإقليمينبانكوكدمجتم

.ناخونماهاثبكرنغ

الحربأنهتالتيالهدنةمحادثاتموقعبئمودجوم

تسمىالتيالمحايدةالمنطقةفيتقع.أم!53عامالكورية

وكورياالشماليةكوريابينالسلاحالمنزوعةا!لنطقة

الجنوبية.

مجهولةقريةبانمونجومكانت،الهدنةمحادثاتقبل

كوريابيناتصالنقطةأصبحتهذايومناوفي،صغيرة

ي!تأسسراأطمثلهباب!ت،الجنوبيةوكورياالشمالية

أ!ية.أعتحمااأس!ضرياأسسكرل!تاوالممثلينالمتحدةللولايات

الشماليةكورياقواتحراسةتحتبانمونجوممنطقةوتقع

واولاداتافي!ةكصرداوقوات،الشماليالجانبفي

وحولهابانمونجومفىويوجد.الجنوبىالجانبفيالمتحدة

لوحداتومأوىمكاتبتمثلالتيالمبانيمنعدد

الحراسة.

قيادةبينالكوريةالحربهدنةمحادتاتدارتلقد

وبين-جهةمنالمتحدةالولاياتفيممثلة-المتحدةالأم

المحادثاتبدأت.أخرىجهةمنوالصينالشماليةكوريا

تحتمدينةوهيكونسونج،في5191عاميوليوفى

إلىالمحادثاتنقلتأكتوبر،وفى.الشماليةكوريالمميطرة

توقيعإلىالمحادثاتأدتوقد.المحايدةالمنطقةفيبانمونجوم

.أم539عاميوليو27فيهدنةاتفاقية

الكورية.الحرب:أيضاانظر

إحدىكانتبالوكبيرنمعركة.معركةبائوكبيرن،

فيالحربوقعتتاربأسكتلندا.فىالمشهورةالمعاركأكبر

أهلصانوقد،أم431سنةأسكتلندافيبانوكبيرن

ملكىالىإدواردالملكبروسروبرتفيهاح!زماليبانوكبيرنمعركة

.الاستقلالعلىأسكتلسداحصوأ!على!اعدمماإبحلترا

الجيشلدحرهمالأجنبيالحكممنبلادهمأسكتلندا

عرشبروسروبرتواعتلى،الثانيد!دواردالتابعالإنجليزي

أمارجل،06لأ...لإنجلتراكانأضصر.ابهذاأسكتلندا

أنهمإلافقطمقاتل000/04كانوافقدالأس!ضلنديون

منطقةفيحوصرواالذينالإنجليزمنأفضلموقعمنحاربوا

الأسكتلنديونوأوقفال!جير.عدده!تحركأعاقتضيقة

الإنجليزوخسر.الهجومخططولعلىخندثبحفرالإنجليز

خسرالذيالوقتفيفارس02و.المشاةمن000101

فقط.رجل000.4الأسكتلنديون

إلىبروسمنبعنوانقصيدةبيرنزروبرتكتب

عنيتحدثنجدهالقصيدةهذهوفيبانوكبيرنفىرجاله

الأسكتلنديين.لاممتقلالالكفاحبطلوالاسوليمالسير

المعاركمنسلسلةفيالأسكتلنديينقادقدوالاسوكان

أسرهقدوم(5031-21)79بينفيماالإنجليزضد

.وأعدموهالإنجليز

.روبرت،بروس:أيضانظرا

ئيسية(.11)الحررالفلبينانظر:.يالي

المعاركمنسلسلةلانيباتمعارك.معاركبائيبات،

هنديةمدينةالانهيالتيبانيباتحولرحاهادارت

مفتوحسهلعلىالمدينةتقعهاريانا.ولايةفيومقاطعة

منالشمالإلىكم08بعدعلى)يامونا(جمنانهرعلى

الوصولطريقفيتتحكمفهيموقعها،وبحكما.دلهي

المهمة.المعاركمنلعددموقعاكونهايفسرمما،دلهيإلى



عامبانيباتفيلوديإبراهيمدلهيسلطانقتل

إمبراطورقواتقبلمنالمعاركإحدىخلالأم526

دلهيلسلطةالنهايةالهزيمةهذهوضعتوقدبابر.المغول

،أم556عاموفي.المغوللإمبراطوريةالقاعدةوأرست

فيماميموبالجنرالالهزيمةبابرحفيدأكبر،قواتألحقت

هذهلمماعدتوقد.الثانيةبانيباتبمعركةعادةيسمى

.المغوللإمبراطوريةالمحيقةالتهديداتإنهاءعلىالؤيمة

حيثام761عامالثالثةبانيباتمعركةحدثت

الهزيمةدرانيشاهأحمدبقيادةالأفغانيةالجيوشألحقت

.المغولعلىخطراتشكلكانتالتيالمراثاويينبقوات

عداء.(-م9291)روجرلسيرابانيستر،

كم(أ،06)9الميلسباقفيالأولالرجلأصبح،بريطاني

الرقمذلكتخطىأمشطاعثم.دقائق4منأقلفيفقطعه

فيباكسفوردثانية4.95ودقائق3فيالميلمسباقفقبما

لانديجوتحطموقد.أم459معنةمايو6فيإنجلترا

فىلانديبانيسترهزمشهر.بعدالقياسيرقمهالأسترالى

سجلهالذيوالزمن.أم549أغسطسفيالميللممباق

فكانلانديزمنأما،ثانية8.58ودقائق3بانيستركان

ثانية.6.95ودقائق3

مأ559عامفيالرياضيةالمنافساتبانيستراعتزل

إليزابيثالملكةمنالفارسلقبمنحوقد،الطبليمارس

.بنجلتراهاروفيبانيسترولد.أم759عامفيالثانية

!!

دقائق.4منأقلفىميلمسافةيقطعشحصأولكادبانيسترروجر

امشطاع،أم415عامفيبإنجلمراأكسفوردفىأقيمأ!دياالسباقوفي

تانية..495ودقائق3فيميلمسا!ةيقطعأنلانيستر

153نجهابا

اعترف،بالمكسيكولايةلورقيليفورفياولطب

عامديسمبر31فىكاليفورنياباهاولايةبوصفهابها

كاليفورنياباهاام749عاماسمهاأصبحوقد.أم519

عدديبلغشمور.كاليفورنياباهاولايةعنلتمييزهانورتي

نورتيكاليفورنياباهاتحتل.نسمةأو066ء85.سكانها

أما.الجنوبيةكاليفورنياجزيرةشبهمنالشماليالنصف

وهو2.كم)21996فمساحتهالولايةمنالغربيالنصف

طولعلىبارنجبالتمتد.صحراويةوشبه،رمليةمنطقة

الولايةسكانأخماسأربعةنحويعيعق.الشرقيالجافب

وتيجوانا.(،)العاصمةمكسيكالي:مدينتينأكبرفي

ماليزيا،جزيرةشبهشرقيولاياتإحدىدجطب

القرنثمانينياتفيوالغازالنفطصناعةفيطفرةشهدت

وكلنتانترنغانوالشمالمنباهانجتحد.الميلاديالعشرين

سمبلاننجريالجنوبومنوسيلانجور،بيراقالغربومن

الجنوبي.الصينبحرالشرقومنوجوهور،

67%حواليالملايويونيشكل.الحكمونظامالسكان

السكانيعيش.%7والهنود،%62والصينيون،السكانمن

وعلىالأنهار،ضفافوعلىاسحاحلعلىرئيسيبشكل

الأراضيوفي.الغربفىللجبالالشرقيةالمنحدرات

الملايويينمنكبيرعدديعيش،الجبليةالطبيعةذاتالداخلية

)السكانأي،أسليبأوراجالناسهؤلاءويعرف،الأصليين

المنطقة.سكنمنأولباعتبارهم(،الأصليين

موجزةحقائق

نسمة.724.360/1:السكانعدد

.2كم561،35:المساحة

ليبيص.،مينتاكاب،تيمرلوه،بينتوغ،كوانتان:اللدنأكبر

،الشاي،المطاط،النحيلزيتالكاكاو،:الزراعية:الرئيسيةاللنتجات

.الح!راوات،الأخشاب

والنعطالطبيعيالغاز:التعدين



نجهابا541

باهابخفىقاربرحلة

لهرينحوالقار!ينحدر

متنزهدىوترنغالىتاهالى

الوطنى.تاهالىليحارا

حلةاش!ساروشصمن

باتجاهسمرعةالالطلاق

كالوية،!ححدراتعدة

مراكبيينوجوديقتصي

تغطي.لالقاربمؤهلير

منأكترالمتمزهمساحة

ممئلئوهو2كم0043

غلبيةتمبن.العريةبالحياة

باهاج.فىالمترهمساحة

السلطانويسمىلالوراثةاحاهوباهانجدولةرئيس

عضوا.33أ!ةالدرنوابمجلسعددويبلغ

حكوم!.،ماليزيا:أيضاانظر

ويمثل،للعملمهمامصدراالزراعةتمثل.الاقتصاد

يليهما،الرئيسيةالتجاريةالمنتجات،والمطاط،النخيلزيت

الأخشابصناعةوتستفيد.والخضراواتوالشايالكاكاو

ومعالجةا!شخلاصيمث!!ولذلك،الواسعةباهاجغاباتمن

العمل.مصادرمنمصدراالأخشاب

ففي.ضخمةمعدنيةمواردباهاجدولةتملك

تجارية،بكمياتأسفطواالطبيعيالغازاكتشفصالثمانينيات

هذاأدىقدر.!صانتانمنمقربةعلىالشاطئعنبعيدا

.وخدماتمعالحةمرافهتإنشاءإلىالاكتشاف

منذبشريااممتيطهاناباهانجشهدت.تاريخيةنبذة

مخلفاتالآثارعلماءوجدوقد.التاريخقبلماعصور

انظر:.تيمبلينجنهرضفافعلىالحجريالعصرمن

كانتالميلاديعشرالثالثالقرنوفي.الحجريالعصر

ا!ارارللمفطمواردداتماليريا،جزيرةشمهأواسط!يولايةباهاج

الصيما!.حوبدحرتحتيكمنان

انظر:.السومطريةسريفيجاياطملكةتابعةباهانج

سريفيجايا.

تحتالمنطقةأصبحت،الميلاديعشراشابعالقرنوفي

ماجطباهيت.انظر:.الجاويةماجاباهيتمملكةمميطرة

كانتالفترةتلكفيباهاجأنالصينيةالمصادروتوضح

عشرالخامسالقرنففي.مزدهرةخارجيةتجارةذات

بهانج،علىهيمنتهاالقويةملقامملحةبسطت،الميلادي

وبعد،باهانجعلىسلطاناملقاحاكماابننصبوقد

عشرالتاسعالقرننهايةفىالمنطقةإلىالبريطانيينمجيء

ذلكفيبما،المعدنيةبالثروةغنيةباهاجأنظسوا،الميلادي

باهانجسلطانقبل،م8871عاموشيأغصدير.واأ!ذهبا

وعقب.للتجارةالدولةأبوابأنحتحلىبريصاأ:!ج!!تعي!-

اسمتحتح!صميا،مسؤولآأيضاالبريطانيودع!ت،ذأك

الرغموعدى.باهانجإدارةفيللمساعدة،الساميالمندوب

نأإلاالبريطانبنمعالمحليينالقادةبعضتعاونمن

،أم198عاموفي.كبيرةكانتالجددللحكامالمعارضة

ثورة-باهامانداتووامعمه-المقاطعاتإحدىرثيستزعم

أخمدواالبريطانيينأنغيرالبريطانيينالمحتلينضدعارمة

.أم598عامالنظاموأعادواالثورة

الفيدراليالاتحادالبريطانيونشكلأم،698عاموفي

التغيركان.باهاجعضويتهفىاو،الملايويةللدول

منالرغ!اعلىإذ،الحطىبطىءباهاغفيالاقتصادي

حدودمنبالقربللقصدير،أضعديسىاأضشا!أابعضوحود

تكنلمللولايةالمعدنيةالثروةأنإلاوترنغانو،!يلانجور

ومعالولايةداخلالاتصمالاتفقروبسبب.المأمولبالحجم

عاموفيبطيئا.التجاريةالمحاصيلنموكان،الخارجيالعالم

لتنال،الفيدراليالملايواتحادإلىباهاجانضمت،أم489

.أم579عامالبريطانيالحكمعنامشقلالها

للانرربزثبم+بهر!يرصيهمءالفلللرر

تاءير-.83صصص

ا!صيرشحزكا!

نم!!!ئجنه3!ير!كاع،

-!7ح!؟-ماليزيا-ء/!--*ء-

كا-!-ء*يغجصرهـنا

ا!لحهادا.كا-يرىءير!،
-ع.لا-7-ير!صلم!ءص!صيرلاسصكلا-

--!حا....،..هـ!س-صئز7!

ى*!!ير،"

!ح!سومم!مطرص!فورهس!عا.كملأحلاء-حموسررسنهسص--

!!.حلأ؟----بيررنيويرس*!ط!ح!!!،حص

وني!+ص!سلأثل!!ر-د2-س!



155لوميسعزرا،باوند

دور.سلفا:نظرا0هيابا

أفضلمنواحد.م(1-081873)5هيرامباورر،

يعتبرعشر.التاسعالقرنمنتصعففيالأمريكيينالنحاتين

شهرةالتماثيلأكثر،منأم()843الإغريقيةالجاريةتمثاله

الأمريكي.الفنفي

تماثيلنحتفيخاصنحوعلىموهوباباورزكان

أندروبينهممنالمشاهير،لبعضواقعيةتصويريةنصفية

لونجفلوودزورثوهنريام(،)835جاكسون

السمكصيادالصبىالأخرىأعمالهوتضمام(.)986

فرانكلينوبينجامينأم(،)8ء8وكاليفورنياام(،)844

أم(.)863جيفرسونوتوماسم(،861)2

المتحدةبالولاياتفيرمونت،وودستوكفيباورزولد

الأمريكية.

.(ولجد)ئزجوا،نوبل:نظرا0ئكا!رسلشل،باول

ئطفيزيا.(م8591-0091)نجلفجاوو،ليباو

عامالفيزياءفينوبلجائزةنال،الجنسيةاسترالىنظري

هذاوينصللاستبعاد.باوليمبدألاكتشافهأم،459

فىنفسهالمكانإلكترونانيحتلأنلايمكنأنهعلىالمبدأ

.واحدةذرة

ن!يتهم1391عامبورنيلزالدنماركىالفيزيائيونشر

تصورأمكنوقد.الهيدروجينذرةبسلوكتنبأتالتي

علىالحينذلكفىالكيميائيةللعناصرالدوريالجدول

الكيميائي.العنصرانظر:للعناصر.الذريالتركيبأساس

،إلكترونمنأكثرلهاالتيالذراتفيالمشكلةوكانت

وقد.النواةحولالإلكتروناتهذهترتيبوكيفية

تكونأنتستطجعلاالإلكتروناتأنالتجاربأوضحت

باوليمبدأأوجدوقد.النواةمنواحدةمسافةعلىكلها

الجدولفيذرةكلإلكتروناتأماكنلتحديدطريقة

تركيبمشكلاتحلالممكنمنيكنولم.الدوري

باولي.نظريةدونوسلوكهـاالذرة

الهيدروجين،جزيءايونعنباولينظريةتزالولا

وقد.المجالهذافىثابتامرجعاام219عامأرساهاالتى

ألانأضحتالتي،للفلزاتالإلكترونيةالنظريةأيضاوضع

فقدهذأإلىوإضافة.الترانزستوراتتصميمفىمهمة

الذريةتحتالجسيماتمنوهو-النيوترينووجوداقترح

تجاربإجرأءعندللطاقةالغريبالاختفاح!ليوضح-المعروفة

.الذرةتفجير

فيزائراأستاذاوعملبالنمسا.فيينا،فىباولىولد

بالولاياتبنيوجيرسيالمتقدمةللدراساتبرنستونمعهد

.ام459و3591عاممطبينالمتحدة

شاعر.م(2791-5881)لوميسعزرا،باوند

الأدبيةالشخصياتأكثرأصئأحدكبير.أمريكىوناقد

نأبباوند،المعجبونيعتبر.زمنهفيللجدلوإثارةتأثيرا

فىطويلةقصيدةأهمكانتوسبعنوانكتبهاالتيمقطوعاته

نأفيرون،شأنهمنالمنتقصمونأما.الحديثالأدب

مضطربةالمقطوعات

ينبغي.مماأكثرومعقدة

الولاياتباوندغادر

البلدعليهاأطلقالتيالمتحدة

عامفىالمتوحششبه

البندقيةفيوعاشأم،809

شمعرهباكورةونشر.ولندن

صديقاوأصبحأوروبا،في

بتلروليمللكاتبينوناقدا

باوندلوميسعزرا

كما.جويسوجيمسييتس

أمثال،الحينذلكفيمغمورينلكتابالمساعدةيدقدم

فروست.وروبرتإليوت..ست

فيجمعتالتيباوند،أعمالباكورةتعكس

دورايؤديالشاعربأنالجازماعتقادهأم(09)9برسونيا،

أصدرام،029وفي.المجتمعمعاييرعلىالحفاظفيحيويا

مفعمةقصيدةوهي،موبرليسيلوينهافقصيدةباوند

متفسخةثقافةاعتبرهماوسطفيصراعهتصف،باليأس

التيالعالممثالبتفحصفيباوندبدأثمأخلاقيا.

يحسها.

خلالكتبتالتىالكانتوس،منالأولىالقصائدفي

باونديحاول،تقريباام259وحتىام159منالفترة

جدا.شخصيبأسلوبلم!القبيلة"!قصةيسميهمايرويأن

والغربية،الشرقيةالإمبراطورياتوسقوطيتتئارتقاءإذ

التيالقصائدأما.والجشعللماديةالهدامالدورعلىمؤكدا

القرنمنالثلاثينياتوأوائلالعشرينياتأواخرفيكتبها

فييتنامىأنهباوندرأىالذيالفسادفتتناول،العشرين

ومارتنجيفرسونتوماس:بطليهزمنمنذالأمريكيةالحياة

معارضةإلىالنهايةفيباوندسخطوانقلب.بيورنفان

لليهود.لاذعانقذاووجه،الرأسمالية

الإيطاليالديكتاتوربحكمالمعجبينأحدباوندأصبح

)9391الثانيةالعالميةالحربخلالالفاشيموسولينيبنيتو

فىالفاشيةالدعايةيذيعباوندوأخذأم(.459-

السلطاتاعتقلته،الحربوبعد.المتحدةالولايات

عامفيبالجنونحكمعليهوصدر،الخيانةبتهمةالأمريكية

العقليةللأمراضمستشفىفيعاما21وأمضىأم،469

،ام589عامفىسراحهوأطلق.العاصمةواشنطنفى

إيطاليا.إلىوعاد



سباوهاو561

المتحدةلالولاياتأيداهوولاية،هيلىفيباوندولد

جامعةوفي،نيويوركفىهاملتونمعهدفيودرس،الأمريكية

أورولا.إلىيغادرأنقبلوجيزةأغترةودرسلنسلفانيا.

كبيرتأثيرلهاكانالتصميمفنفيمدرسةلاوهاوس

عامبألمانياويمرمدينةفيأسسها،التصميماتعلى

بنمنوكان.جروبيوسوالترالمعماريالمهندسأم919

فيننغر،ليونيلمثل،الصيتذائعوفنانونالمدرسةمعلمي

نأمنالرغموعلى.كاندنسكىوفا!ميلي،كلىوبول

أخحت،اوفنالزشيأضلوينافىدروساتقدمكانتالمدرسة

إلىسعتوقد.أخطبيقيةاأصفنوناعلىكانالتركيزأنإلا

اصريئ!عرالمجتف!فيوعملئاهادفاموقعاالفنانينإعطاء

هند!مي!ت.مصممينأوحرفيينعمالأليصبحواالتدريب

بسيطةأساليبإرساءعلىباوهاوسمدرسةوقدعملت

من،المجال!تكافةفيللتصميماتالزخارفمنخالية

التخطيطية.الفنونوتصميمالمنزليالأثاثإلىالمعمار

فىجديدةطريقةابتكارإلىسباقةالمدرسةوكانت

ببرنامجدراستهميبدأونالطلابكان.الفنونلخم

أضلوين،واالترحصبمبادئفيهيتلقون،أساسىتصميم

الحديثة.الأتاتتصمي!اتع!طانجتأثيرلهكادباوهاوستصميم

أصتحهيراال!صسى،المدرسةعاممديرروهيدرمايزلانلودفيحابتكروقد

عاملرشلولةكرسي،سعمالمعرو!والجلدالصلبسالصسوع

.أم929

البرنامج،هذاإكمالوبعد،متعددةموادا!شحداموكيفية

الفنونعلىالعملورشفيدروسايتلقونالطلاب!صان

الفنونوتصميم،اليدويةالفنونوتصميم،اليدوية

الفنونمدارسقبلمنمماثلةبرامجتبنيتمقدر.التخطيطية

العالما.للدانمحتلففي

دساو،إلىام259عامباوهاوسمدرسةانتقلت

عامالنازيونأكلقهاوقدويمر.فيالحكومةعداءبسبب

أنهاغير،برلينفيفتحهامحاولاتوجرت.أم329

.أم339عامأخهاف!االإغلاقعلىأجبرت

.الأثاتوالتر،جروبيوس:أيضاانف!!

اشتوأمريكيمعماري(.-191)7إم.أي،باي

،السحابناطحاتلشملالتيالمبتكرةالحضريةبتصاميمه

الأكاديميةالتعليميةوالأبنيةوالمتاحفالإسكانومشاريع

لتصاميمه،الإنشائيةالطرزتعددوبرغم.الحكوميةوالأبنية

العريضةالأشكالعليهاتغلبمبانيهمنكثيراأنإلا

المنتظم.غيرالهندسىبنممهاأ

باسمأيضاتعرفالتيغوانغزهاوفيبايمينجإيوولد

عامفىالمتحدةالولاياتإلىوارتحل.الص!تفىكانتون

بالولاياتبوسطنفيبايللمعماريكنيلىي.فجونمكتبة

النمطويعكس.واشحاحالبيضاءالحرساسةم!مشيدةوهى.المتحدة

لأشكالهالمتميزبايأسلو!،التسعةبطهوافللمسىالمعماري

الهحدسية.
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مواطناصارام459عاموفي.العمارةلدراسةأم359

والترالمعاصرينالألمانيينالمعماريينأعمالوتركت.أمريكيا

أعمالهعلىأثرهاروهيدرمايزفانولودفيججروبيوس

دينفرفيام()559هايماي!!مركزتشملالتيالباكرة

فيأم(69)4هيلسوسايتيإلممكانومشروعكولورادو.

فيلادلفيا.

فيبايبدأالعشرينالقرنمنالستينياتأواخروفى

:الأخيرةأعمالهومنالمتميز.الشخصيألمملوبهتطوير

بولدرفيأم()679الجويةالارصادلبحوثالقوميالمركز

فيللفنالقوميالمتحفمنالشرقيوالجناحكولورادو.

.فجونومكتبةأم()789كولومبيابمقاطعةواشنطن

عاموفي.ماساشوسيتسبوسطنفيأم()979كنيدي

اللوفرمتحفأمامشيدزجاجياهرمابايمماأتمام989

الممينمنهاأخرىأقطارفيمبانيصممكما.بباريس

الأصلي.موطنه

.()جدولسوبلحاا:نظرا0يتلباا

-ا)297فونإيرنستكارلباير،

وهوالأجنةعلمأسس،ألمانيأحياءعالمأم(.876

بايرعرف.الصغيرةوالنباتاتالحيواناتنمودراسة

مؤلفاتتشول.الختلفةالثديياتلأجنةالأوليةالطبقات

الثدىالحيوانبويضةأعلبعنوانكتابينباير

-ا)828الحيواناتفيالأجنةعلمأم(،)827

أصبحأم981عامفي!!شونيا.فيبايرولدام(.837

وقدبألمانيا.كونجزبيرججامعةفيالتشريحلعلمأستاذا

عامومن.هناكالأجنةعلمفيإسهاماتهأهمأكمل

فيالعلومأكاديميةفيبايرعملأم867إلىأم834

بروسيا.بطرسبرجلممانت

صناعة)تطورالألومنيومانظر:جوردص.كارلياير،

(.الألومنيوم

محمد.م(4381-4131هـ،7678-41)لبايرثيا

المذهب،حنفيفقيهالبايرثيمحمودبنمحمدابن

نعسب،وإليهاببايرثيولدمفسر،،نحوي،أديب،أصولى

بغداد.نواحيمنوهي

وأخذ،والدلاصيعبدالهاديابنمنالحديثسمع

وشرحالعنايةمصنفاتهمن.النحويحيانأبىعنالنحو

فىالمعانىتلخيصشرحالتوحيدبمفيوالعقيدة،الهداية

مختصرشرحالنحوبمفيمعطيابنألفيةشرحبمالبلاغة

فيالبزدويأعولعلىشرح،الأصولفىالحاجبابن

أيضا.الأصول

يرومترية.لباا:نوا0متريرولباا

يستخدمألحرارةدرجاتلقياسنظامالبايرومترية

الترمومتريقيسهالاالتيالمرتفعةالحرارةدرجاتقياسفي

قياسفقطليس-تتطلبالتيالحراريةالأفران.وفىالعادي

أحياناتستخدمأيضا.تأثيرها!عرفةبل-الحرارةدرجمات

هذهوتصنعالسيجار.مخاريطأوالبايرومتريةالخاريط

والملح،الصلصالمنالشكلهرميةالصغيرةالخاريط

.محددةفترةخلالمعينةدرجةالحرأرةبلوغعندوتنصهر

غيرصلصاليةحلقاتأيضاالحراريةال!فرانفيوتستخدم

.الحراريالتأثيرلقياسللاشتعالقابلة

درجاتلقياسالضرورةعندالبايرومتراتوتستخدم

اللونالبايرومتراتأنواعأحدويقيس.فقطالمرتفعةالحرارة

ساخنةلأ!علاكالمعلومةالحرأرةبدرجاتالفرنداخل

عندماالكهروحراريالبايرومترويستخدم.اللونحمراء

الاليوللتحكم،بيانيبرسمالحرارةدرجاتتسجيليراد

الحراريةالمعالجةفيمهمةوالبايرومترية.الحرارةدرجاتفي

.الزجاجصناعةوفىللفلزات

أشهر.(م4281-871)8!رد1،يرونبا

كثيراإنبل،بالحياةإحساساالإنجليزالرو!انسيينالشعراء

عنمتعةتقللابالمغامراتالحافلةحياتهيجدونالناسمن

والشرقأوروبافيقصائدهبايرونوضعوقد،لثمعره

شعرهويتميز.ومعتقداتهتحاربهبشدةتعكسوهي،الأدنى

اللأحيانمنكثيروفي،بالرقةأخرىوأحيانا،بالعنفأحيانا

بايرونإصراردائماتعكسالأساسيةالفكرةأنإلا،بالغرابة

حياتهم.مساراختيارفيالناسحريةعلى

إدلا،لندنفيبايرونجوردنجورخولد.بايرونحياة

أسكتلندا،فيمبنمهالأولىالعشرمشواتهمعظمعالقأنه

أمه،هجرقدوكان،عمرهمنالثالثةفيوهووالدهومات

أثرعلىالعاشرةسنفيبايرونلوردلقببايرونوورث

التحقحيثإنجلترا،إلىذلكبعدوعاد،والدهعموفاة

.كمبردجبجامعةثمهاروبمدرسة

ساعاتوعنوانهلبايرونشمعريكتابأولتعرضوقد

وهيإدنبرهمجلةمنشديدلنقدأم()708الكسلى

عنوانهابقصيدةبايرونردوقد،أسكتلنديةأدبيةمجلة

الأسكتلنديينالأدبونقادالإنجليز،الملاحمشعراء

فىبارزةأدبيةشخصيةكلتقريبافيهاهاجمأم(.08)9

.أل!يامتلك

شرقبايرونطافأم،811إلى9018سنةمن

نشر،أم281عاموفى،الأدنىالشرقمنوأجزاءأوروبا

هارولد،تشايلدرحلةقصيدتهمنرئيسيينقسمينأول
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مرسومةالصورةماسميا،ر"إنجليزياشاعراكادبايروناللورد

احايا.أهـيامرتدياودساتمتا5ليليسر،توماسبريشةأم481

أ!ذيراأتحسم!تاهذي!نشرأذرعلىشعهرتهوذاعت

م!صانتهصدتتأكماأخيرا،زارهاالتيالدولفيضععهمار

الشرقمنالمستوحاةالشعريةقصصهبفضلالجمهور،عند

(أم)814القرصانأم(بم)813أبيدوسعروسمثل

نآبايرونتزوجوقد.انشرقية"لمب"لمالحكاياتتعرفالتي

ل!اأضعيعمرازواجهماأنإلا،أم581عامملبانكإيزابلا

بايرونإنالقائلةالشائعاتذلكأ!مبابومنطويلا،يدم

وقد،ليفأوغستاالشقيقةغيرأختهمعمحرماارتكبقد

.أم681عامفينهائياإنجلترابايرونغادر

حبقصةعاشحيثإيطاليا؟فىأسثماعراهذاالمشقرر

السياسةفيمتورطاوأصب!!،جيوحجولىتيريزاأممونتيسةامع

عدةونشر،!ضابتهشيمستمراظلذلكومعبإيطاليا،الثورية

كينأم(بم)817مانفردالشعريتانالسرحيتانمنها،أعمال

الطويلةالملحمةهووأشهرهاأعمالهاخرأنإلاأم(،182)

كتابةوأثناءأم،823عامففي،جواندونالمنجزةغير

حربهم!يأجرنانييناإلىينضماأنقرر،القصيدةلهذهبايرون

نجاحيرىل!فيلعشولم،الأتراكعنالاستقلالأجلمن

لاليونانميسولونيشيتوفيقصيرةمرضفترةبعدإذ،الثورة

.أم482عامإبري!!منعشرالتاسعفي

بصفة،الكسلسماعاتقصيدةتعد.بايرونشعر

المتوقعةوالرومانسيةالعلميةالأوضاعمنمجموعة،أساممية

شعراءقصيدةوفي.الوقتذلكفيالشبابأضسحراءامن

بايروناقتب!م!،الأسكتلنديينالأدبونقادالإنجليز،الملاحم

ألكسندرالشاعراستخدمهالذيالهجائيا!الأذعاالأسلوب

بقصيدةالخاصانالقسمانأمادنسياذ،قصيدتهفيبوب

الأدبيبالأسلوبكروايةكتبهمافقدهارولدتشايلدرحلة

تمالذيالوققفيأنهإلاممبنسر،إدموندا!شخدمهالذي

عامفي،القصيدةتلكمنالأخيرينالقسميننشرفيه

تجاربه،بايرونأعمالعكمستأم،818وعام6181

مننماذجعدةهارولدشخصيةوتشبه.بوضوحوأحامميسه

هذهأنإلا،الأيامتلكفيالأدليةالأعمالاألطال

فيبذاتهبايرونيظهرهمانفسأحاماللرأيتطهرأصشحصيةا

الحياةمنوالمللوالأخلاقييأغ!أضسامإامنأحادةا

.أطرمبالاةوا

شخصيتهااستقلالفتصكحورمانفرد،مسرحيةأما

والمسؤوليةالفكريالكمالطبيعةرتست!سشفالرئيسية

منبعضاتستكشفكينمسرحيةفإنكذلك.الشخصية

المسائ!ط.تلك

بطلاصنعتفقد،جواندونبايرونتحفةوأما

نقاطالبطللهذاأنإلا،أسطوريمحبمنملحميا

عنبهوتخرج،الهزليةالملحمةتقاليدإلىبهتذهبضعفص

هذهعناصرأهمفإنذلكومع.أح!!لاسيكيةاالملحمةتقاليد

القصة،بهبايرونيحكيالذيالأسلوباشىتتمثلىالملحمة

والرقة،القوةبينمتراوحا؟مستمرةبصفةيتغيرحيث

بالنفص.والثقةبالذاتوالاستهزاءالسخريةب!توجامعا

الملحمةفىيعبربايرونأنإلا"النغماتهذهكانتومهما

يمارسهاالتيالقسوةومظاهرالخداعوسائلإزاءغضبهعن

الرئيسيةالقوةهوالاتجاهوهذابعضا،بعضهمنحوالناس

.أشعارهجميعخلف

وتقع،الألمانيةبافاريامقاطعةفيتجاريمركزيايرويت

عدد.لنورمبرجالشرقىالشمالإلىكما65مسافةعلى

نسمة.84871السكان

ريتشاردالمومميقيالمؤلفيعمبكنهكانالذيوالمنزل

به،الخاصةالمحفوظاتحاليايضم،بايرويتفيفاجنر

ويقام.منزلهجانبإلىالحديقةفيفاجردفن!ث

فيالأوبرا،دارفيصيفك!طفاجنربأوبرامهرجان

المؤلفقبرأيضابايرويتويمثي.الإحتفالاتلايرويت

شاجنر.صهرليعستفرانزالمو!ميقي

1347هـ،508-)748الأولبايزللى

الأولبايزيدواسمهالعثماني!تالسلاطينرالغأم(.204

لشجاعتهبالصاعقةولقب،أورخانبنالأول!رادبن

.أعدافعلىللانقضاضتحركهوسرعة
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عامالحكمفىالأولمراداالسلطانوالدهخلف

الغزوفيسياممتهعلىوجرىأم(،388هـ،197)

نافىوالبلقانيةالأناضوليةالجبهتينفيالإقليميوالتوسع

وديةعلاقاتيقيمأن-الهدفهذالتحقيق-ورأىواحد.

بينهحاجزاالصربلتكوناالصربدولةمنماتبقىمع

المسيافيالتوسمعحينظهرهوليؤمنالمجر،دولةوبين

ويقدمالازار،ابناالصربيحكمأنعلىفوأفق.الصغرى

أختهما.وتزوجالجنود،منمعيناوعددامشويةجزيةله

والأسود.الأبيضالبحروعلىإيجهبحرعلىدولتهوأطلت

سلطانا.اعتمادهعلىمصرفيالعباسيالسلطانووافق

ملكوأعدم.البلغاريةتيرنوفومدينةيدهفىوسقطت

استقلالأنهىوبذلكأم(،393هـ،)697عامبلغاريا

بايزيدفعينه،البلغاريالملكابنسيشمانوأسلمبلغاريا،

.الأناضولمدنإحدىفيكبيرإداريمنصبفى

فدعاأوروبا،فيهائلادويابلغارياسقوطأحدث

)297التاسعبونفيص!والباباالمجرملكلحميجسموند

أورويحلفأكبرإلىأم(،404-أ938هـ،708

عشرالرالغ-الهجريالثامنالقرنفىالعثمانيونيوأجهه

عامنيكوبوليسمعركةفيبايزيدبجيشوالتقى،الميلادي

علىحصاراوفرض.الحلفوهزم،ام693هـ،897

آسياتجاهالمغولبتقدمعلمعندمارفعهثم،القسطنطنية

أنقرةمعركةفيبالمغولوالتقى،لنكتيموربقيادةالصغرى

فىومات،وأسروهفهزموهم(،2041هـ،08)5عام

الأسر.

أم(.512أ-445هـ،)851-189الثانيبايزيد

السلطانبنالثانيبايزيدواسمهالعثمانيينالسلاطينثامن

حياةفيأماسياحكم.بديمتوقةولد،الفاغالثانىمحمد

.أم481هـ،886عامأبيهوفاةبعدالسلطةتولى.والده

نشانيالأعظمالصدربمناصرةالعرشجمأخوهونازعه

فمصر،الشامإلىثمقونيةإلىففربايزيد،فحاربهمحمد،

عامفماتبايزيد،منهوتخلص،للحربأخرىمرةعادثم

الأدبيةللعلوممحبا،للسلمميالآكان.امء94هـ،009

غمارلخوضاضطرولكنه.الصوفيبايزيدسميحتى

علىالحملةقادفقد.والخارجيةالداخليةالحروببعض

بمساعدةكرمانوأق"كيليا"علىفا!شولى،بنفسهالبغدان

حروبعدةوخاض.أم484هـ،988عامالقرمتتر

هـ،398عاموطرسوسأدرنهجرائهامنفقد،فاشلة

المجر.انتصارلتواليبلجرادحصارعنوتخلى.أم488

الأرخبيلبحرواجتاحواوالمجروالبنادقةالباباضدهوتحالف

عهدهفيابتدأت.والأممبانيالفرنسيالأسطولينبمساعدة

أوروبا.دولمعالدبلوماسيةالعلاقات

مشاغلهجانبإلى،وجههفىالداخليةالفققامت

سليملابنهالعرشعنالتنازلإلىفاضطر،الخارجفي

منأيامثلاثةبعدومات.ام215هـ،189عامالاول

وفي.بالقسطنطجنيةشيدهمسجدفيودفن.التنازلهذا

العاصمةفىللدراويمقتكاياوعدة،بأدرنةآخرمسجدا

إيرماققزيلنهريعلىجسوراوشيد.والأقاليم

وسقاريا.

أمريكيرسامأم(.119-أ)853!اردباب،

لفنوكمدرس.عصرهفيالمصورينأشومنأصئواحدا

منالموهوبينالفنانينقدراتتطويرفيبايلساعد،الرممم

وايت...سنوباريشماكسفيلدمثلالأمريكين

وكانمبدعا.خيالأالرائعةتصاميمهعلىبايلأضفى

المعبروبأسلوبهالزيتيةالرسومتصمميمفيالواعيإدراكه

ألبرختالألمانىالنهضعةعصربرساملمقارنتهمدعاةالراسخ

الرسمعاداتوإبداعهبايلقدراتأثرتوقددورير.

بالرسعوموزودهاصاغهاالتيالكتبأنكما.الأمريكية

من،الغربفىالقراءشبابدائماتجذبكانتاشسية

وملحفلفلأم(،)883هودلروبنالمرحةالمغامراتبينها

وقمةام(،98)5الكاذبالوهجأرضام(،)886

سنواتمدىوعلىأم(.09)3وفرسانهارثرالملك

الشهريةالمجلةفيمصورةصفحاتبرسمبايلقام،عديدة

ألفهاالتيالكتبمختلفبتزويدقامكما،منثليهاربرز

بالصور.آخرونكتاب

،المتحدةبالولاياتديلاويرفيولمغجتونفىبايلولد

أصبحثم،نيويوركبمدينةالفنطلابرأبطةفىوتعلم

بفلادلفيا.دركسلبمعهدالتصويرلفنمدرسا

النظامفي)الحجم(السعةلقياسوحدةابب

للأوزانالأمريكيالعرفيوالنظامالبريطانيالإمبراطوري

.جالونأأوكوارتنصفيساويوالباينت.والمقاييس

أستراليامثلأقطارفيالإمبرأطوريالباينتويستخدم

يساويوهو.بريطانياإلىإضافةونيوزيلنداوكندا

الجافةالموادكللمعايرةويستخدماللتر،من.،5684

الأمريكيالعرفيالنظامفيالسائلوالباينت.والسائلة

فيساويالجافالباينتأمااللتر،من.،4732يساوي

اللتر.من.،6055

.جزيرة،يوثانظر:.جريرةبايلر،

منطقةتغطيوحيواناتنباتاتجمصعةاليايوم

الأرضفىالختلفةالبايوماتحدودتحدد.واسعةجغرافية

البايوماتأراضيوتشمل.المناخبوساطةرئيسىبشكل



يوملباا061

الرئيسيةالبايوماتأراضي

المناخبايوم

الترسة،حالص،حدا،ردتندرا

التجمد.دائمةاضحتيةا

قصيرةولصوللاردشتاء()صنوبريةشماليةغابة

المحدراتفيمعتدللاردمعتدلةصنوبريةكابة

التوسطة،اجةالعاواطرتمعات

لتشاءداتالمماحليةاماطق

يرة.الزالأمطارادائمةر!عتدأ!

أص.داكأصيرو،،!دشتاءمعتدلةنفضيةغابة

الأشجارخفيفمةأرافيى

اءصحر

المعشوشبةلأراضيا

عي(المرا)

نافاالسا

الاستوائيةالأمطارغابة

(.)المدارية

حارصي!ممطر،!عتدلشتاء

الحرائهت.!تيرة،حاكص

حا!حدا

الرطوبةقلما،!عتدل

الجفاثكتيرةمواسم

!صولححيغفيررط!دافئ

احسةا

المهمةالنباتات

اصتحيرات1،ار(لحزا)،شنةايماا

لبرديا(حهبة)اصئةاا!ا

،الحضرةدائمةصمولرحةأكلتعحار

االأررية،الساتات،التو!

الراتيححية.الأشحارا

حتممل،الحضرةدائمةأشحار

تيمحي،اا-!1،داحصلشوا،ررالأا

ةرأحاالأحصهـ)1ااحتسحرالرأ!وا

ل!هـوية(ا

اق،االأص!يحمةعصسهأسحار

!ااجلراوأ!يقصهـا،اسدردا!ا-

معمعخم!كمةشحيرات
مت!حمشةلامعةأوراق

الحسديالىلتححيراتند،اض

لفراوا،،اأ!تمحار()البلوط

ذاتلأوراتولتمجيرات

عطرية.ريوت

أصىى،أحتاهـ:عاساهـلحميةا

لتس!رات،ترةمتساأعمتما!

.صغيرةأوراثدات)حئهة(

أحرىعشبيةوساتاتأعشا!

أشحارومحموعاتأعشا!

!اسياالأاأضعحارمتل،متناترة

اعردى(،االصمغأو)الحسط

(أهـلا!اصا)اأضملديا

النحيل،الحضرةدائمةأشعحار

.الشحريوالسرخس

الشائعةالحيواناتعلىأمثلة

،اللاموسالكاريبو،،القطبيةالتعالص

الدئاب،الثلحيالموم،القطميالدب

محوضة.مهاحرةطيورمنوعديد

والموظ،الإل!!ةالكبير،الطهوح،ا!دلبةا

.والعواصالبط،الدئب،الوشق

القندس،المسقطالدب،الحسليالكسحق

الحبلى.الأسد،الحملى

أعريرا،ليلسمحااالحرد،ئلالأياا

،لمسحابا،قولىلراا،اغحقدا،بىوروالأا

آكلةالصعيرةالطيورم!احديدوا

.لحشراتا

صسير(أمريكيلتممالي)دئبالقيوط

!معديدةوألواع،الأرات،آوىال!

احسحالي.ا

!غيرةوقوارصوالماريةا!بىوااطخاة

الحمتم!،لئراداممحعر،ا،اليربوعمما!

والعقار!والثعاب!نأصسحالياادث

لريح.اوعقار!

الححور،فيالقاطنالبومجواميص

كلا!،الأمر!حمطالعرير،الحبهاري

الأيائل.أغرد،اشائكالغرال،المروخ

اب!،الررا!الصكمياد،الفهد،أ!كمى11

لرالزبرا(الوحمتميالحمارالأسد،،اوى

الطيور،الحشراتحفاليش،الرمائيات

الماكاو،،ح-ل،البارديتمتلالملوسة

بير.الثعا،الكسلاد،لقرودا،الطوقاد
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العالمفىالرئيسيةالبايومات

الغابات3-.الصنوبريةالغابات2-التندرأ.-ا:المهمة

.الصحاري-06ناالسافا-05المرأعي-4.النفضية

الأمطارغابات8-.الخفيفمةالأشجارذاتالأراضي7-

)المدارية(.الاستوائية

الصنوبريةالغابةبايومبينالبيئةعلمخبراءمعظمويميز

أيضاوتعرف،الشماليةالصنوبريةالغابةوبايوم،المعتدلة

صنوبرغابةأيالتبغةغابةبايومأوالشماليةالغابةببايوم

بسهولة.المائيةالبايوماتتحديدولايمكن.سبخة

منمميزةصفاتذاتأنواعبوجودبايومكليتميز

الغاباتمناخويكون.الخاصوبمناخهاوالحيواناتالنباتات

باردشتاءوذاقاسياالمثالسبيلعلىالشماليةالصنوبرية

هذافيالرئيسيةالنباتاتتكونقصير.وصيفطويل

مثل،الخضرةدأئمةالصمنوبرحاملاتالأشجارمنالبايوم

الحيواناتومنوالصنوبر.والتنوب،الراتينجيةالأشجار

وتشمل.أخرىوأيائلالموظهناالمهيمنةالنباتاتآك!ة

مختلفةأجزاءفيتوجدمتشابهةمجموعاتالبايومنفس

الإستبسلحمهولالمراعيبايوممثلا،،تشمل.العالممن

ونجوداوسهولأآسيا،فىالشجر(منالخالية)السهول

الجنوبيةإفريقيافيومروجاالشماليةأمريكافيجردأء

أمريكافىالاطرافالمترأميةالمعشوشبةالبامباوسهول

هذهمنكلفيالأعشابصنوفتختلفوقد.الجنوبية

منالنمطنفسفيالمناطقهذهكلتشتركبينما،الأقاليم

النباتية.الحياة

الحيواناتمعالنباتاتبهاتتفاعلالتيالطرقتحدد

فالبيئةفيها.الملائمةالبيئةبايومفيالاخرمإلبعضبعضها

الحيةالكائناتبينالعلاقاتوعنوانعملهيالملائمة

وظيفةإلىالعملفيشير.الطيعةفيوالحيوانللنباتوبيئتها

ويكون.الموطنإلىيشيروالعنوان،الحيوانأوالنبات

بايومفيالحيواناتمنللعديدالرئيسيةالوظيفةمثلاالرعي

مضىفيماالبيسونالأمريكيالجاموسكانلقد.المراعي

أنواعتملأبينما،الشماليةأمريكافيالمراعيعلىالمهيمن

وتدعى،الإفريقيةالمراعيمعاوالظاءالغزلانمنمتعددة

الأماكنفىالملائمةالبيئةتملأالتيالحيواناتأوالنباتات

الشمالية،أمريكافيالأمريكيالجاموسمثل،الختلفة

البيئي.التكافؤبإفريقيا،فىوالغزلان

الحيواناتبعضعلىمعينةصفاتسهلتوقد

بايومفىمثلايوجدبها.الخاصالبايومفيللحياةالتكيف

وأشواكالماء،لخزنلحميةسيقانولهالصبارالصحراء

فىالنباتاتآكلةالحيواناتمنحمالمجهعلىتساعد

فيتعيعقالتيالحيواناتبعضتكونبينماالصحراء.

لتن"الصيففيوبنيةالشتاءفياللونبيضاءالتندرا

الصيف.فىالنباتيةوالحياةالشتاءفىالثلجمعألوأنها

المطيرةارلةالىالحالاث+أعشاور!قصيرةأشحارالمعتدلةالصلولرسةالعالات7تمدرا!

الثلوحأوالمرتمعةا!راصي!سما!الاصحراء!المعذلةاللمصيةالحالاتالتايحاأوالشمالعالات

!ء!كا!ء!-!
-------لاص!كأ----!حح!---؟--ط؟فيقي-3!!-3-؟--!ص+-!-،--------المصلي!اشءك

؟ء-*،!ل!بر

كا!!!خخ"3كالآخ

لإ؟كا"قشإءررىءابن"!لمصكاء3!ءكا،كاع4كا3-3غ3

الماى؟كا

--------!----------------/كا--!------لىالسرط!داف

ص!-ء-3-ء"مبما

!ةث

لملاحسوا--حمض-----*---------.---كا--،-*هءلاسمنورااحض

ت!

نحص3ااكأ!د-----------------------!-------------------اليا

يركاء*كا؟!3كا-

"!

!أ"ءه
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حمةالأا

علم،لميئةا

ارلتدا

اطيعيةائمم!لحمتساا

لاصالساا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصحراء

المطيرةالاستوائيةاعا،تا

العالة

الشماليةاعطكحيةااطسطقة

السات

فصيدةأنرادأكبرمنيعد،شائعهوكماأضمر،اأواليير

أنهماإلا،وحمالهلقوتهلهأضاسابع!رويعجبالسنوريات

معظمأنمع،كلهموأاشبشربقتامعروفلأنهيخافونه

3-4بينماأنالمحتملومن.النالرتتحاشىالبريةأجبورا

إماالببورهذهوبعض.الإنسانتأكلببرألف!كلمنفقط

اصطهيادتصتفيعالا،جريحةأرمريضةحيواناتتكونأن

العدو.سريعةكبيرةفريسة

منهاأس!ضيراعاشوقد.فقطآسيافيالبريةالبجورتوجد

أغصنابدايةحتىأغاهـةاصالجنولىاضصم!امعظمافي

هذهصتجزءفيالببوهـلعيمض!تزالولاأخامئكلشر.ا

الإسساناأنقص!إذأغليلاإلأمنخايبة!لموأممن،المنطقة

أشجاربق!!أربصيدها،سواءالببورعددملحوظبشحل

-الان-أجريةاالحياةخبراءويعتبرفيها.لعيشالتيالغابات

.بالانقراضمهددانوعاالببر

مناخيةمناطقفيالختلفةالببورمعلالاتوتعيش

وغاباتالحارةالمموةالملايوعاباتفيفتوجد،متباينة

المثلجةأجاردةاالصنوبريةوالغاباتالهندفيالجاشةالزعرور

ومناطقالبلوطغاباتفيتعيشكذلك.الصينشمالفي

الببوروتفضلوالأهوار.والمستنقعاتاطويلةاأ،عشاب1

المكشوفةالمناطقإلىتذهبماونادراأ!لال11فيأجقاءا

سود.11تفعلكما

أكجم09النموالمكتملالذكرالببريزدالببر.جسم

يبلغالذيالذيلذلكفيبمام5.3حواليوطواسهتقريبا

كجمأ35حواليالأنثىوتزنتقريبا.واحدامتراطوله

منالببرجلدلونويتراوحالذ!ص.منقليلاأصغروهى

سوداء.بأشرطةمخططوهوبرتقاليأحمرإلىبنيأصفر

وفيوعرضهاطولهافيكثيراالأشرطةاهذهودختلف

منوالأرجلوالبطنالحلقمنطقةفروأمادينها.ا!سافة

الشعرمنطوقالببورمنولفكثير.أبيضشلولهأسداخ!ا

هوكماطويلاليسالشعرولكن،اشأسحوافحوا!

شمالفيمنشورياولببورسود.9أ1عندأعنقاشعرا!حا

طويلة.شعثاءشتويةجلود،القارسأصشتاءاحيث،الص!ت

،فروهعلىالتيبالخطوطالأسدعنابيهـمختلفاويبدو

جسمينالحيوانينلهذينأنإلاتلوناالأكثراوجلده

مإلحشائمقتحتلطفرائهاعلىالتيالحطو!الأنسسهولةالبرةهدهشثحاهدلاقد.الطبييمحيطههفيوالتحميالاحتاءعلىتساعدهاليرلوان

لطهويلة.
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للببرالعظميالهيكل

الظه!عظام!بم

-لحول

الببرأقدامآثار

?"!آزو"سهاماميةأقدلىمت"ئج"

3ء"::"خلفيهه؟*!أقدام*،

:""صخ

الببرتعيشأين

يوجدالعالمم!!ناطقتمثلأدناهالحريطةفيالأصفراللونذاتالماطق

آسيا.جموليفيالببورمعطمتعيشالببور.لها

يأف.الأتحىم!أكتروجههحولالفروم!كتيفةرقعلهالذكرالير

حار.يومفىغطسةالبرهدا

حدائقفىوالببورالأسودتزويجتمولقد.متشابهين

الليجر.أوالتيجونأو،بالتجلونالنتاجويسمى.الحيوانات

،الكبيرةالفريسةالببورتفضلالببر.يصطادكيف

الببوربعضوتهاجم.البريةوالثيرانوالطاءالغزلانمثل

مثل،الصغيرةالفريسةتأكلفهيوكذلك،الفيلةعجول

وتحب.والضفادعالبريةوالسلاحفوالقرودالطاووس

تلتصقأشواكهاأنإلاخاص،بشكلالشيهمالببور

منأجزاءوفي.مؤلمةجروحالهوتسببالببربجسم

بسببوالجاموسالمستأنسةالماشيةالببورتفترسآسيا،

البرية.الحيواناتندرة

الممراتفييتجولإذ،الليلأثناءعادةالببريصطاد

وأذنيهعينيهعلىويعتمدوالأنهار.الجداولضفافوحول

يكونوبينماأيضا.الشمحاسةيستعملقدأنهإلاالحادتين

فريستهنحويسرعمنظور،غيرمكانفيمنتظراالببر

القويةمخالبهالببرويستعمل.القفزاتمنبسلسلة

أرضا.يلقيهاحيثجانبهاأوردفهامنبضحيتهللإمساك

بالفريسةالإمساكأجلمنجداملائمةالببرأمشانإن

اللحم.قطعولتمزيق

القصيرةالمسافاتقطعفيجداسريعةالببورإن

فشلماإذاولكنتقريبا.أمتار9لارتفاعالقفزوتستطيع

يصرفماغالبافإنه،بسرعةبفريعستهالإمساكفيالببر

أ!مبوعايمضيوربماالسرئدالتعبلإحساسهعنهاالنو

فريستهيجرالاصطجاد،وبعد.ناجحصيددونكاملا

عضلاتإنالماء.منبالقربغطاءكثيفمنطقةمفضلأ

يجروقدجذا،قويةللببرالأماميةوالأرجلوالكتفينالرقبة

نصفلمسافةكجم023وزنهصغيرماءجاموسجسم

ءشكليأكلحتىالميتالجسمقربويبقىكيلومتر.

اللحوممنكجم23الببريأكلقد.والمعدةالعظامعداما

طويلةشربةالوجبةيليالأحيانمعظموفي.ليلةكل

وقيلولة.

الأنهارعبرتسبحفقد،بمهارةالسباحةالببورتستطيع

،الحارةالأياموفي.فريسةعنبحئالأخرىجزيرةمنأو

تسلقالببورتستطعكمالتبترد.الماءإلىتذهبقد

الغالب.فيذلكتفعللاأنهاإلآالأشجار،

إلا،وبةغالباالنموالمكتم!الببورتعيشالببر.حياة

الليلي،تجوالهماأثناءببرانيتلاقىوقد.عدائيةليعستأنها

الاخرأحدهمامحييابعضاببعضهمارأسيه!افيحكان

معا.الصيدفيببورعدةتشتركوقد.يبتعدانثمومن

حيثمعينةلمنطقةامتلاكهاالذكورمنالكثيرويظهر

وقد.عنهاالأخرىالذكورإبعادمنهاواحدكللمجرلى

وأ2كم065-65بينماتتراوحمساحةالمنطقةتغطي

ويرسم.المتوافرةالفرائسمقدارعلىاعتماداوذلكأكثر،
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موجزةحقائق

.أيام89901:الحملفترة

الواحد.المص!!في3أه2وعادة-6،أ.اللواليدعدد

!سة.02إلىتص!العمر:

رحو!أ!وليااعدا"سعا،دصفيهـئيسيبش!وليوحديوجد:أين

اص!!اكأاغلياايوحدكما،سومطرةدلكفيممااسيا،شعرق

التورية.-السيمريةالحدودوعلىوكوريا،وإيىراد

أسفلفيموجودةغددمنوالسوائ!بالبولممراالببر

هذهمعرفةمنالأخرىاالببورالرائحةهذهوتمكن.الذي!!

أصغرمناطة!أ!اسعةاالذكرمنصقةوتضم.المشغولةالمنطقة

وت!ضتبمفردححامنههمااحدةركلىتتجولأكثر،أولانثيين

بأصواتأجبوراوتتخاطب.ىالأضبادرايةعلىمنهماكل

مترات!يلو3بعدعلىسماعهيمكنالذيكالزئير،عدة

أكثر.أو

أعمراخملم!عندماالحم!!علىقادرةوتصئالببرة

ذإضعيفصة،أ!لادداعندالحراءوتحون.سنوات53.4

وحراءتقريبا.غرامكيلو1،هإلىأمنممهاالواحديزن

خوةحياتهاأنإلآلعوبة،الصغيرةالقطهطمث!الببور

تستطيعولا.واحدةسنةتبلغأنقبلتقريبانصفهاويموت

أكثرعمرهايبلغأنبعدإلآيحفيهابمالنفسهاالصيدالجراء

حيوانقتلتستطعلافإنهاالعمرذلكبعدوحتى.سنةمن

حيحيوانبتوشيرتقت!كيفجراءهاالأمتعلماوقدكبير.

ص-سنت!!بلوغهاعدمستقلةالجراءوتصبح.لمهاجمته

العمر.

!ي:اكبمر.ص!ألواع-تختثمانيةهماكالنادر.الببر

أعندياأجبرواأ!همينياوالببرالكاسبيوالببرالبالياكببر

والببرالسيبريوالببرالجاويوالببرالهندوصينيواكببر

واكببرالباليانببرنوعي-تحتبأنويعتقد.السومطري

مشةمرةآخرالجاويالببرشعوهدوقد.منقرضانالكاسبي

.الانانقرضأنهالمحتملومن،أم769

بالانقراضمهددةفهي(أنواعتحت)خمسةالبقيةأما

منأقلوهناك.المنا!مبةالغابيةالبيئةوفقدانالصيدبسبب

فيرئيسيبش!صلتوجد،البريةفيسيبريببر004

ء.هناكأديقدرإذ،ندرةأكثرهاالصينيوالببررومعيا.

فىالحيوانحداقتفيبهايحتفظأخرى5و.البريةفي

منها،صينيهدولبر0002هناكأنالمحتم!!من.الص!ت

الببرويتوزعتايلاند.فيء..وماشيزيافيتقريبا006

عددهويقدرسوموةجزيرةواسئفيبشكلالسومطري

منذعددهتزايدفقد،الهنديالببرأمالبر.1).00بنحو

تقريبا.4)004إلىالثمانينياتمنتصف

المعقوفة.الأسنانكلر،الحيوانالأسد؟أيضا:انو

ألوانذاتالطيورمنكبيرةفصيلةمناحدرافيء

منالدافئةالأجزاءفيالببغاواتأنواعمعظماتيم!.زاهية

الشهيرةالمدللةالطورمنالببغاءتعتبر.المداهـصةالمناطق

الكلماتبعضتعليمهايمكنترويضها،كمالسهوأ!ةوذلك

وقدمانومعقوفسميكقصيرمنقارللببغاء.العباراتأو

متجهانوأصبعانللأماممتجهانأصبعانمنهماب!4

001وأكبرهاسم01الببغاواتأقصرطولدبلز.للخلف!

وفيوقصير،مربعالببغاواتأنواعبعضفيوالذيلمعما.

ريشالببغاواتأغلبلدى.ومدببطويلالاخربعضها

.وأزرقأصفرروأخضرأحمر

والضوضاء،الجلبةكثيرةاجتماعيةطيورالببغاوات

يعيشكما،المداريةالمطريةأخاباتافيمعظمئهايعيحر

.الجبالغاباتفيوبعضها،المنخفضةأسسهوا!افيبعضها

مننوعا043حوالييوحد.الببغاواتأنواع

حيثالجنوبيالكرةنص!فيمعفمهاأيعيمض!أصعاواتا

تقريباالعالمفيالببغاواتمنالمعروفةالألواعانصفيعيمغ

الكاريبي.البحروجزرالجنوبيةوأمريكاالوسطىأمري!صافي

علىحجماالببغاواتأكبروهيالماكاوببغاواتوتشمل

طويلذيلوذاتاللونأخضرأوأزرقوأغلبهاالإطلاق

،القرمزيالماكاوببغاءشهرةوأكثرهاجدا،كبيرومنقار

وأسوداء،-زرقاءأجنحةوذوالجسماأحمرأساساوهو

الكليطولهنصفمنأكثرذيلهويمث!!صفراء.-زرقاء

أساسافهيالأمازونببغاواتأماسما.85إلىيصلالذي
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وهى،سم25-45ب!تماطولهاويصلاللونخضراء

ببغاواتمعظمتعيش.ومستديرةقصيرةأذيالذات

فيلعضهاويوحد،الكاريبيأجحراجزرفيالأمازون

الأمازونببغاءندرةوأكثرها،فقطواحدةجزيرة

حيث،فقصابورتوريكوجزيرةفيتوجدالتيالبورتوريكى

اختفتقدهناكفيهاتعيم!أضياالمويةالغاباتمعظمإن

الكونيورالأخرىالأمريكيةالببغاواتوتشملالوجود.من

الببغاءانقرضوقدالباراكيت.وببغاواتالببيغاواتو

فيكاروليناباراكيتوهوالوحيد،الشماليالأمريكي

العشرين.أغرناأوائل

منكلفيالأخرىالعال!اببغاواتمعظملعيش

المحيطوجزرونيوزيلنداوأ!شرالياالفلب!توجزرإندونيسيا

المجبالطائرببغاءشهرةوأكثرها.الصغيرةالهادئ

الها،!التنوعولكنالأصلفيأطوناأخضروهوالأسترالى

للتهجيننتيحةالأإهوماالأسرافيالطورهدهألوانفي

ببغاءهوالأحراأسشهيراالاسترافيوالببغاء.الانتقائى

ذي!ذوأطونارمادي،الحجممتوسصأببغاءوهوالككتيل

رأسه.قمةعلىيلأعوأااشيمقم!بعرفيتميزكما،طويل

الأرضيالببغاءأيضاالمتميزةالأسشراليةالببغاواتومن

يبنيحيثايلأرضعلىكلاهماولعيش،الليليوالببغاء

الليليالببغاءينشط.الأعشابمنكبيراعشامنهماك!!

والشجيراتأحثميهماشجيراتب!تويعيشفقطليلا

أعشاشه.يبنيحيثالأخرىالشوكية

لوفالحجمكبيرببغاءفهوالنيوزيلنديالكياببغاءأط

حيث،الجبالغاباتفيويعيشالسوادإلىيميلأخضر

أيصئاشغذىوقد،والحبو!والفاكهةالبريبالتوتيتغذى

.للأغناموقتلهبمهاجمتهوعرف،الميتةالحيواناتبجيف!

جزيرةفيالإطلاقعلىحجماالببغاواتأصغروتوحد

طوليصلحيثالقزمةالببغاواتوهي،الجديدةغينيا

قصيرذيلوذاتاللونخضراءوهيسما،01منهاالواحد

ببغاواتأماالأشجار.تسلقمنيمكنهاقاسريشذي

ويصلالجديدةوغيمياأسعتراليافيأصعاسافتوجدالككتوه

مناللونفيوتتفاوت،سحم75-35منهاالواحدطول

مثلالأسوداللونإلىالأبيضالككتوهمثلالأبيض

منأعرافالطورتلكمنكثيرولدى،النخيلككتو"

طويل.ريمق

الجديدةغينيافيفتوجدواللوركيتاللورببغاواتأما

ألوانذاتأساساوهي،الهادئالمحيصأجزرمنالعديدوفي

أكثرأما.طويلةأذيالبعضهاولدىزاهيةخضراءأوحمراء

يبلغالذيالسيوزيلنديالكاكابوببغاءفهوغرابةالببغاوات

ذيلوذو،اللونوأصفربنيمخضروهوسم06طوله

وهو.فقطالليلفيودنشطالطيرانيستيملاوهوقصير،

بالأشناتالمغطاةالأشجارذاتالغاباتفىلعيش

علىأماوالصخور،للأشجاربارعمتسلقوهو،والطحالب

الطائرهذاوصلولقد.والجريالمشيأخرقفهوالأرض

نظرافقطفردا05منهتبقىحيثالأنقراضادرحةإلى

.الجرذانولانتشارفيهايعيشالتيالغاباتلإرالة

ومنهاوآسيا،إفريقياقارتيفيالببغاواتبقيةتوجد

المدللةالزينةطيورمنوهوالرماديالإفريقيالببغاء

وذوالجثةضخموهوسم33إلىطولهويصل،الشائعة

ومنها.الشكلومرلغاللونأحمرقصيرذيلورماديريش

التيالانتشارالواسعةالعنقمطوقةالباراكيتكذلك

طيورمنوهي،الهنديةالقارةشبهحتىإفريقيامنتنتشر

يعيشوصارأصحابهمنبعضهاهربزقد،المحببةالزينة

ذيلوذاتاللونخضمراءوهي.أوروباقارةشىالبريةفى

أيضاوهناك.اللونأحمرعنقيوطوقأطوناأزرقطوي!!

الباراكيطببغاواتالصلةقريبةهيردربيباراكيت

جبالفىمتر4).00ارتفاععلىوتعيشأ!سوتامصوقة

وهيالمتيمةالببغاءأيضاوهناك.التيبتشيأعملاياا

(الطولفىلمسم0151)الحجمصغيرةإفريقيةببغاوات

طيورمنوهىمستدير،قصيرذيلوذاتاللولىخضراء

جدا.المحبوبةالزينة

ينفصللاحيثجداوفيةطيورالببغاواتالتكاثر.

مرةمنهماأييتزوجولابعض،عنبعضهماالزوحان

ويهندمانيسويانوهماالزوجانيرىماوغالبا،أخرى

والمودةالألفةأواصرلتعميقبمنقاريهمابعضهمارلش

تجاويفداخلالببغاواتإناثعالبيةتبيضبينهما.

وأالصخورتجاويففيأعشاشايبنيمنهاوقليلالأشجار،ا

فهوالكاكابوببغاءأما.كتلفيالمت!صمةالأعشابفي

ببغاواتوتبني،الأرضتحتجحورشيأعشاشهيبنى

02علىيحتويقدجماعياعشاالراهبالباراكيت

بيضات24الببغاواتإناثمعظبمتبيضعشيا.موقعا

تبيففقدالحجمصغيرةالانواعأمابيضاء،مستديرة

البيض،الانثىتحضنماوعادة،بيضاتتمانيحوالي

تستمرقدالتيالحضانةفترةخلالبإطعامهاالذكرويقوم

تبقىوقدببطءالصغارتنمو.أسابيعخمسةلحوالي

فيشهور4-3الحجمالكبيرةالماكاوببغاواتصغار

العش.

،الببغاواتبينالتغذيةعاداتتتفاوت.التغذيةعادات

البريوالتوتوالجوزبالحبوبيتغذىمعظمهالكن

بالرحيقواللوركيتاللورببغاواتوتتغذى.والفاكهة

يشبهبمامهيأولسانها،الفاكهةدجانباللقاحوحبوب

الببغاواتأقدام.اللقاححبوبجمعفيلتستعملهالفرشاة

المتجهينوالأصبعينللأمامالمتجهينالأصبعينذوات
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بسهولةالأشسجارتسلقمنتمكنهاقدمكلفىللخلف

وتستعملالتسلقعلىلتعينهاأيضامناقيرهاتستعملكما

لمسكأوالمنقارإلىالطعاملإيصالالتغذيةفيأيضاأرجلها

الكبيرالمنقارويساعد.القويالمنقاربواسطةلتكسيرهالجوز

النواةوالتهامالبذوركسرفيالببغاواتالسميكواللسان

القشور.ورمي

معظمفيشائعةظاهرة.مدللةكطيورالببغاوات

منجعلهاالإنسانكلامتقليدعلىفمقدرتها،العالمأنحاء

للببغاواتفإنالبريةفيأما.جداالمحبوبةالمدللةالطيور

صاخبة،ثرثرةأوعالياحاداصفيرأأومزعجةعاليةنداءات

الأسرفيأما.أخرىلأصواتبتقليدهامعروفةليستوهي

الببغاواتإحدىتعلموقد،الكلماتمنالعديدتتعلمفقد

منوالببغاوات.كلمة008حواليالرماديةالإفريقية

العرفكبريتيككتوهببغاءعاشفقد،المعمرةالطيور

08منلأكتربلندنالحيواناتحديقةفيكوكييسمى

عاما.

أسلإنسانالببغائيةأوالببغاءحمىمرضالببغاواتتنقل

الببغائية.انظر:.الأخرىالطيورأنواعمنولكثير

رائجةتجارةللزينةكطيورالببغاواتفيالتجارةإن

حافةإلىالببغاواتأنواعبعضقادتلكنهاجدا،

هناكأنورغم،القانونيغيرالجائرللصيدنتيجةالانقراض

النادرةالأنواعتصديروتمنعتحميالتيالقوانينمنالعديد

صيدهايتمالنادرةالانواعتلكمنألافافإن،الببغاواتمن

ببغاءفهوالإطلاقعلىالعالمفيالببغاواتأندرأمامشويا.

منالشرقىالشماليالجزءفىيعيشالذيإسبكسماكاو

البرية،فيباقفقطواحدطائرهنالكيكونوربما،البرازيل

اصطيادها.تمقدالطيورتلكمنالبقيةكلأنإذ

بالانقراضمهددالببغاواتمننوعا07منأكثرهناك

القانونيةغيرللتجارةنتيجةوذلكالانقراضوشكعلىأو

الغاباتمنبيئاتهاتدميرعلىعلاوةالطيورتلكفي

أهملكنالأسر،فيالببغاواتتلكتوالديفيدوقد.الموية

وحمايةحماشهاعلىتعتمدالانقراضمنإنقاذهاعوأمل

باتا.منعااصطادهاومنعالطيعيةبيئاتها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

!طولاءببظ،كيترالماا

ل!!توهالمحراببغاء

الككتيلالعردداتالببغاء

ببغاء،الكياالمتيمةالمبغاء

دبغاءالماكاو،البمعائية

الببغاءببغاءبم،الباراكيتانظر:.الأستراليةالببغاء

)صورة(.الطائر(بمالببغاوات)أنواع

الهادئالمحيطسواحلعلىالصيصفصلتقضىاللقنبرةالبحرببغاء

فيشقضيهالعامبقيةأمابصغارها.تعتعىحيثوروممياألا!مكا!ي

الشمالي.الهادئالمحيط

القطبمياهفييعيشبحريطائرالبحرببغاء

ضخم،الجسمغليظ،والهادئالأطلسىبالمحيطينالشمالي

يتلونالتزأوج،موسموأثناء.مرتفعمسطحمنقارله،الرأس

المناقير،ذواتالأطلسيالمحيططيوروفيالذكر.منقار

الأجنحةأما.السفلىوالمناطقالصدرالأبيض!اللونيكسو

يميللونهافإنالطيورمنالأنواعلتلكالرقبةومقدموالذيل

الرأسجوانبعلىالابيضاللونويظهرأصممواد.اإلى

المحيطدمموأحلعلىالصيففصلتمضيوهي،والحنجرة

تعيشثمصغارها.تربىحيثورولمميا،ألاسكافيالهادئ

المحيطببغاءوتتميز.الشمالىالهادئالمحيطفيالعامبقية

الصيمدرببياض(ذؤاباتالهاالمقنبرةالبحروببغاءالأطلسي

العنقومقدمةوالذيلالجناحانيكونبينما،الأسفلوالجزء

،الأسماكعلىأساساالطيورهذهوتتغذىأسودلونذات

أفواجوتتوجه.والغوصالسباحةفيالخبرةذواتمنوتعد

منويوليويونيوشهريفياليابسةإلىعامةبصفةالطيور

مجموعةفيأعشاشهاوتبنيالتوالد،موسمأثناءعامكل

بيفمةوتدفنوالجزر.الصخريةالسواحلعلىضخمة

الفقسوبعدالصخور،ب،شقأوحفرةفيبيضاءواحدة

ويصبح،أسابيعثمانيةأوسبعةمدةالحفرةفيالصغيريظل

بنفسه.يتغذىكيفتعلمعلىقادراحينئذ

ببغاء.الكيا،انظر:.الجبليالببغاء

وردي:دونينذوشائعطائرالعر!داتالييغاء

ببذوريتغذى.معم35وطولهأستراليا،فىيعيش،ورمادي

منهالكبيرةالألممرابتهاجم.أخرىونباتاتالعشب

ذاتالببغاءتشاهد.بالغةأضرارابهاوتلحقالمحاصيل
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!ر،الألوان!تعددةالحج!صسيرةالسغاواتسلوعاللتيمةالببغاء

واسع.كطاقعلىمستأسسةطيوروهي،الاصتوائيةإفريقياراري

خصص!أرأربمتضع.الأستراليةاالمدنمنكثيرفىالعرف

شجرةراثبأومبصنومنضودع!رفىاللودبيضاءبيضات

صمغا.تفرز

للببغاواتالعديدةالأنواعمننوعالمتيمةالببغاء

المتزاوجةالطورلأنالمتيمةالببغاءسميتولقد.الصغيرة

بعضهاويلاطف!أزواجها،نحوجياشةعواطفتظهرمنها

المتيمةالببغاءوتعيم!.تفترقلاأزواجفيدائماوتظلبعضا

منوالبعض!هةوالفابالبذوروتتغذىإفريقيافيالأصلية

وذلكعشه،إلىالعشبحملفىفريدةطريقةلهفصائلها

وتطير،الذيلأسفلالواقعالجزءفيالري!قتحتتخفيهبأن

الببغاءأماخلفها،ممتدةالاعشابوأعوادأعشاشهاإلى

وأأ!رقاقطهعتمزقفنجدها،أقفاصداخلالمحبوصعةالمتيمة

الببغاءوتتميزريشها.تحتوتخفيهاالخيوطبعضتلتقصأ

علىالغالبةالسماتوهيقصير،وذيلمنحنبمنقارالمتيمة

أجبغاء.اعائلة

أيضاويسمىالطيور،بعضتحملهمعد،مرضافيفي

بينالببغائيةتحدثماغالباالطيرية.أوالببغاءحمى

وبعضالحمائمفيأيضاوتوجدالببغاء،عائلةأعضاء

معبتعاملهمالمرضبهذاالبشريصابوقد.الداجنةالطور

ملوثة.أدواتأومريضةطيور

بالفيروساتشعبيهةحيةكائناتالببغائيةوتسبب

،والإسهال،الغثيانأعراضهاوتشملا!لتدثرة.تسمى

الحيويةوتعالإلمضادات.الشديدةوالحمى،أسقشعريرةوا

التهابإلىتؤديقدالحادةالعدوىأنإلا،الحالاتبعض

الببغاواتباستيرادالبلادبعضتسمحولا.الموتأوالرئة

دقيق.فحصبعدإلا

يشكلانوهما.بريطانيينلسيا!ميينالعائلةاسمب

التاريخفيوابنأبمنألم!صنةاالثنائياتأشهرمنثنائيا

اكبريطاني.السياسي

رئيسىبشكليذكرأم(.778)8017بتولم

السنواتحربخلالللإمبراطوريةومؤسساللنصىصانعا

البرلمانفيعضولأبوستمنسترفيبتأجم5ولدالسئ.

أكسفورد.وجامعةإيتونكليةفيودرس.البريطاني

وليمابنهوأم(،أ-608)975عغرالأبتوليم

بريطانيافيللماليةوزيراأصبحوقد.تشاتامإيرلبت

سنة.42عمرهللوزراءرئيساأصبحكما.سنة32وعمره

ومنام،108حتى1783منللوزراءأصئرتيساوقد

أم.608حتى4018

وعمرهأكسفوردجامعةودخلكنتفيبتولد

وقد.القانوندرسأم078عامتخرحهوبعد،سنة41

!عمنصباكاناهتمامهلكنالمحام!!،نقابةفيقب!

أصسياسة.ا

المستعمراتحقوق!دا!(اجصىا)الصورةتشاتامإيرا!بتوليم

كاد(اليسرى)الصورةالأصغربتليمراسهأهـ!ي!صا.فيانمرجمطاسة

إبحكرا.شيا!هـاراتارؤساءأشهرأحد

.(حدول)سوبلحاا:نظرا0لبتا

تكونالكلابمنهجائنعدةعلىيطلقاسمولب

بلالبتكلابوكانتوالترير.البلدجمنخليطاعادة

الكلابهذهوتهاجم،والدببةالثيرانمهاجمةفيتستخدم

بتتدعىالتيالسلالاتوتتضمنوتقتلهما.الناسأحيانا

وتريرالأمريكىبلالبتتريرال!حيانبعضفيبل

يصنفالغربيينبعفىأن.كماالأمريكىشايرستاورد

والبلدج،،البلتريرمثلبل،بتتحتأحسلالاتابعض

شاير.استافوردبلوترير،والبلماستف

لاتخافولكونها،والعنيدةالعدوانيةلطبيعتهاونسبة

مصارعةمبارياتفيتستخدمبلالبتكلابفإن

المنظمة.الكلاب
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غيرالكلابفيهاتستخدمالتي،المبارياتهذهومثل

الثمانينياتخلالوفي.الغرببلادمنكثيرفيقانونية

المجتمعاتفىوالصحفالعامةاهتمامتركزوالتسعينيات

المبارياتفيلاستخدامهابل،البتكلابعلىالغربية

عامإنجلتراحكومةوأصدرتالبشر.علىولهجومها

البتتريرمثلالخوةالكلاببإبقاءيقضيقانوناأم199

نأكما.العامةالأماكنفيوكمامةقيودفى،الأمريكيبل

التجمعاتبعضأصدرتوقداستيلادها.حرمالقانون

تمنعقوانينوكنداالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالسكانية

وأ،الخطرةالأخرىوالكلاببلالبتتملكمنتحدأو

حوأدث.تأمينعملالكلابهذهمالكيعلىتفرض

علىللناسبلالبتمهاجمةعلىاللوموضعلقد

الكلاببلالبتوليست.الكلابلهذهالعدوانيةالطيعة

الخبراءمنوالكثير.الناستهاجمالتي،الوحيدةالخطرة

كما.بلالبتسملالةالكلبانتماءتحديدصعوبةأكدوا

غيرالكلابهذهلأصحابالخطأالخبرأءبعضينسب

علىدربوهاأوكلابهممعاملةأساءواالذينالمسؤولين

.لهجوما

هـافيررؤأمرب!ضيم!قةاسلتادجوئي

إليهاالبيضوصولقبلفيهاالهنودعاشوقدصحراء.

الأقدامتعنيأسبانىأصلمنبتاجونياوكلمة.طويلبزمن

ينتعلونوكانوا،الأجسامطوالالهنودكانفقد.الكبيرة

بالقش.المحشوةالكبيرةالأخفاف

أوروبيأولماجلانفيرديناندالبرتغاليالبحاركان

عاموفي.أم052عاموصلهافقد،المنطقةتلكإلىيصل

الصحراءمنمهكبيرجزءشةلص،الحوبيةأمريكافيإقليمبتاجونيا

.أعلاهالبامباالمسماة،المشموشبةوالسهول

بتاجونيا،إلىالويلزيونالمستوطنونوصلأم865

عامالمنطقةتلكوالأرجنتينتشيليمنكلواقتس!ت

.ام881عامعليهااتفقتاقدكانتالمعاهدةتنفيذاام709

الخاصالجزءعلىاليومبتاجونيااسموانحصر

مثلالأرجنتينفيالجنوبيةالمقاطعاتويشملبالأرجنتين

فويجو.دلتييراوإقليمكروزوسانتا،وتشوبطنقرو،ريو

تلكفيواسعةمساحاتفيالأغنامالمزارعونيربي

نهرعلىالمقامةالمائيةالكهرباءمشاريعوتنتج.المنطقة

حقولتنتجكما،للمنطقةالكهرباءبتاجونياشماليليماي

إنتاجإلىإضافة.الأرجنتيننفطمعظمبتاجونيافيالنفط

والحديد.الفحم

الأرجنتين.:أيضاأنو

الأسطولسفنإحدىبتافياالسفينة.السفيئةبتافيا،

جاوةإلىهولندافيأمسترداممنأبحرتالتيالهولندي

وانفصلت.م2861عامأكتوبرفىوذلكإندونيسيا،في

مسافةعلىإبرلهسجزرعلىوتحطمتالقافلةعنبتافيا

.ام962عاميونيو4فيلأسترالياالغربيالساحلمن

النقود.وقطعوالحليبالبضائعمحملةالسفينةوكانت

سمردوا.أنقررواقدوالبحارةالربانوكان

بلزير-فرانسوا-الربان!بينماشخصاأربعونوغرق

جاكرتاإلىووصلوالنقودوالحليالطعامبعضإنقاذفي

منخمسونومعهمفتوحقاربفيألممابئ!عدةبعد

.والأطفالوالنساءالرجال

سطحعلىالباقيةالبقيةدلإنقاذسارداماليختوخرج

يجدولمشخصا.268عددهموكانالمنعزلةالجزيرة

بعدالحياةقيدعلىبقىمنكلهمشخصا74إلامنهم

علىحتفهملقوافقدالباقونأما.أخرىجزيرةإلىهروبهم

للمتمردينالسبعةالقادةبشنقبلزيروأمر.المتمردينأيدي

الجزيرةأمامالواقعةالأستراليةالأرضإلىاثنينونفى.فورا

مرشيزون.نهرمصبمنبالقرب

858-هـ،2-4317)4اللهعبدأبو،البتاني

فلكيعالم.سنانبنجابربنمحمدعبداللهابوم(.929

وحسابالأعظمالميلزاويةبرصدهاشتهررياضيودارس

وأنتقل،بالعراقبتانقريةفيولد.الشمسيةالسنةطول

النظرياتاستيعابعلىالبتانيعكفبغداد.فيوعاش

وبرعوالالاتالفلكعلمفيوالحديثةالقديمةوالكتب

أثبت،البتانيبمرصدعرفإنطاكيةفىمرصدأبنىفيها.

وقامللشص!،الحلقيالكسوفحدوثإمكانيةالبتاني

جداوللهاوعمل،والكواكبالقمرحركةبتصحيح

الذيالصابىالزيجكتابهمؤلفاتهأشهرمن.جديدة
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فىالفلكيةالعلميةالحقائقيضعأنخلالهم!استطاع

معرفةأيضا:كتبهمن.علميةبصرتالمثبتالصحيحإطارها

مقالاتأربعشرح؟الفلكأرباعبينفيماالبروجمطالع

ويعد.الاتصالاتأقدارتحقيقفيرسالةبملبطليموس

فينقطتيهماوحددوالنظرالسمتكشفمنأولالبتاني

الشمسي.االلأوجاحركةواكتشفأصسماء،ا

والمسلمين.العربعندالعلوم:أيضاانو

الأسترالي!ت.االأبورج!تمنرألاالبثجائتجاتجارا

مجموعاتشييعيشودجداقريبةأوقاتحتىكانوا

كطأماديوسلحيرةغريجموبإلىرحلواوقد.عائلية

أ!جباسلسلةتغطياكتيالمنطقةوهي.الشماليةالمناطق

المنطقةبهذهتندررولينسونوسلسلةوبيترمان،موسعجريف

شعبإن.الخصبةالوديانفيهاتقلكماالصالحةالمياه

حرابرماة،والسهامبالحرابيتسلحونلتجانتجاتجارا

وأملويةخشبقطعةهيربالبمرنجلايتسلحونولكن

يرشقوتقذيفةالأصليونأسترالياسكانمنهايتخذمعقوفة

كما،مهرةوصيادينطعامجامعيوكانواما.هدفابها

أع!.عذاءأصسحاشواأضعال!تواالكنغريصطادونكانوا

صا.تؤانتيأصباتاتاوالحشائمغ!حبوبجمعواأنهمكما

مسجريفأ!جباسلسلةصىأرنابيلابعثةأقيصتلقد

ولغةحضارةعلىللمحافظةأم،369عامفي

،الضأنبتربيةالشعبهذايقوموالآنالبتجانتجاتجارا.

ويصنعون.الصوفيالسجادوغزلبتصميمويقومون

وأماتافريجونفيويقومونله(لاكعب)حذاءالمقسين

تتمئتحمعاتفيالأبقارحظائربإدارةأجاأممترابجنوبي

الذاتي.بالحكم

،طرفمنجزءأو،معينلوفالجراحيةال!زالةالمجص

عندضرورياالبتريكونوربما.الجسممنآخرجزءأيأو

.أخرىأمراضأيأوالورمأوالتلوثأوالبليغةالإصابة

ويتم.الخدرةالمادةالريفريأخذالجراحةإجراءوقبل

قطهعةبوساطة،وحمايتهوتعقيمهشعقهالمرادالجزءتنظيف

تدفقيوقفلكيالمرقاةالحراخ!الطبي!يستخدم.قمالق

هذاويقلل.المرقاةانظر:.للطرفالكبيرةالأوعيةمنالدم

تجعلهابويقةالرقيقةالأنسجةقطعويتما.الدمفقدانمن

العظم.نهايةلتغطيةللاستعمالقابلة

بقطعالجراحالوريقومقماإلعظمعمليةوقبل

الجراحينشرثماالنزفمنليمنعهاوربطهاالدمويةالأنسجةا

البترحالاتمعظموفي.المرقاةإبعاديتمذأصكوبعد،العظم

مباشرةالجرحإغلاقيتمالمالحربظروففيتمتالتي

الحالاتهذهمثلوفي.والعدوىالتلوثخطورةبسبب

عنالناتجةالحالاتفيأما.كثيرةأسعاليعأصشفاءايتطهلب

بعدمباشرةالجرحخياطةيمكنفإنهالمدنيةالحياةفيإصابة

هيذلكمنالناتجةالمعروفةالأخطاروأكثرالبتر.عملية

لكيالمريضتجهيزيمكنعسدها،والصدمةوالنزفالتلوث

الشفاء.بعداصطناعيطهـفلهيحضر

الصناعية.الأعفماء:أيضاان!

الميت-البحرجنوبفيكانتقديمةمدينةاليتراء

القرنمنبدءامهماتجاريامركزاوكانطحاليا(.الأردن)ا

تموكانت.الميلاديالثالقأغرناأوائلوإلى..مقالحامس

الجزيرةيربطكانالذيللقوافلالبريأخحارياأطريرتاعلى

وهم،الأنباطامشقروقد.المتوسطالأبيضابالبحرالعربية

واحتلتها..مقالسادسالقرنخلالاكبتراءفي،عربيةقبائل

الإمبراطوريةإلىوضمتهاأم60عامالرومانيةالقوات

إلىأم60عاممنالفترةفيالبتراءوازدهرت.الرومانية

فخمةمعابدفيهاالناسبنىوقدللميلاد.الثالثالقرنبداية

إلىالصخورونحتوا.هناكالمرجودالصغيرالسهلفي

اسمعليهاأطلقماوكثيرا،ديارهمفيهاليقيموالعيدةأعماق

حجريةأبنيةمنفيهاشيدلمان!االحمراءالورديةالمدينة

بها.تحيطالتىالصحريةاطنحدراتوأحضرةحمراء،

عامنحوعملتهاصكعنفجأةاكبتراءتوقفت

)بالميرا(تدمرمدينةإلىتجارتهامعفمأانتت!لتر،م235

فيدينيمركزمجردالبتراءأصبحتث!ومن،السورية

الرابعالقرنبحلولنصرانيةمديمةوأصبحت،الأولالمقام

عاميبينماالفترةفيالمسلمونوفتحها.الميلادي

الجرمانيةالفرنجةقبائلواحتلتها.م962632أهـ،أ8-

عامحتىسيطرتهمتحتوظلتالصليبيةالحرو!أثناء

أطلالآوصارتالمدينةهجرتأنلبثوما.أم918

.الأردن:انظر.وخرائب

.سفيانأبىبنزيادانظر:.الخطبةالبتراء،

إيطاليوعالمشاعرم(.4371-031)4لترارك

فىكبيرتأثيرالحبفينظمهالذيلشعرهكانكبير.

جعلمماكبيربمباحترامشمتععالماكانكما.العالميالأدب

الذينالروادمنوكان.خدماتهينشدونوالبابواتالحكام

إرمعاءفيوساعدال!صلاسي!صين،الأدباءعظمةاكتشفوا

الإنسانيةالنزعةأوبالحركةبعدفيماعرفتالتيالحركة

الإغريقيةالكلاسيكيةالآدابلإحياءقامتالتي

الأدباءبأنقلخاماإذأالحقيقةلانعدووأعلنا.والرومانية

اليومأحدليعرفهمماكانوليفىمميسروأمثالمنالعظماء

ركامتحتمدفونةالمفقودةأعمالهمعلىبتراركيعثرمالم

العتيقة.الأديرةمكتبات
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بعثاأيامهفيباليونانيةكتبهاالتيبترارككتاباتعدت

معرفتهقادتهوقد.الرومانيالإغريقيالأدبيللأسلوب

بأن،والرومانيةالإكريقيةالكلاسيكيةالأدبيةبالآثارالعميقة

الفكربينجوهريتعارضلايوجدأنهراسخااعتقادايعتقد

الاعتقادهذاعجلوقد،النصرانيوالفكرالكلاسيكي

النهضة.عصرفينمإلروحفىالراسخ

باللغةالأطوالمختلفةكثيرةقصائدبتراركنظم

غرامهويبثهالوراتسمىمحبوبةفيهايطريالإيطالية

شخصيةهذهلوراتكونأنالعلماءيجزمولا.وأشجانه

بديعةرشيقةصورةلورافىيرىنجدهالبدءففى.حقيقية

يضيفالأمرنهايةوفىقط.وصفهامنيمللاالجمال

مضامينشعرهفيعاكسا،الصورةهذهعلىنصرأنيةأبعادا

الإنسانية.الوأجباتوكذاوالطموحاتالامالمن

من،الإيطاليةباللغةقصيدة004منأكثربتراركنظم

أطلقالتىمجموعتهتشكلقصيدة336القصائدهذهبين

صيته.بهذاعالذيالكتابوهوالأغانيكتابعليها

قديكونانالمحتملومنبمجزءينإلىالمجموعةهذهوقسم

موتها.بعدوالثانيلورأحياةفترةخلالالأولالجزءكتب

الشاعرمحاولاتبنتماثلاالأولللجزءالقارئويلص!

فىدافنيالحوريةملاحقةأبولوومحاولةلوراإظهار

نأفنجدالثانيالجزءأما.المشهورةالكلاسيكيةالأسطورة

نحوالإلهباتجاهمعشوقهافتقود،الدليلدورتتقمصلورا

.الأبديالخلاص

لعاطفةتقريبيازمنياتاريخاالأغانيكتابيتضمن

لمريمبترنيمةوينتهيلورا،لمحبوبتهالجياشةالشاعر

الشاعرينتابالذيالمستمرالشعورعنويعبرالعذراء.

فيهنجدكما.الدنيويةالمساعيوبتفاهةالزمنبانقضاء

الروحيةالقيمبينالقائمالصراعبمدىكبيراإدراكا

تعقبألمجموعةهذهفلهجة؟الأرضيةالدنيويةوالقيم

والشعورالروحيبالحبالجسديةالملذاتعنمايذكر

للفردالصعبةالحالةالقصائدهذهتعكسوبذلكالديني

،دركأسفلإلىيهويأناستطاعتهفيإنهحيثمن

الوجهةومن.مقامأعلىإلىيعلوأناستطاعتهفيكما

الإبداعمنجديدانوعاحقققدبتراركأننجدالفنية

أربعةمنتتألفالتيالقصيدةأي،السوناتةكتابةفي

الأثرأنوهما،الغنائيةالقصائدوكذلكبيتا،عشر

القصائدكتابمجموعةفيالغالبانالرشسيانالأدبيان

الغنائية.

الأصليواسمهبإيطاليااريتسوفيبتراركولد

سنواتمنالأكبرالشطرقضىوقدبيتراشو.فرانسسكو

فيوالدهيقيمكانحيثفرنعسافيالإنتاجىنشاطه

المنفى.

لينينغراد.؟بطرسبرجسانتان!:بتروعراد.

وأالنفطمنتصنعالتيالموادهيالبتروكيميائيات

فيتستخدمالتيالمواداهممنوهي،الطبيعيالغاز

فىالموادهذهالمنتجونيستغل.الأيامهذهالصناعات

التنظجف،ومواد،المطهرةكالموادالمنتجاتمنكثيرصناعة

لبلاستيك،وا،ناتوالدهالعقاقير،وا،لأسمدةوا

الاصطناعى.والمطاط،الاصطخاعيةوالمنسوجات

للصناعاتالأساسهيالأوليةالبتروكيميائيةوالمواد

مجموعاتثلاثإلىتقسيمهاويمكن.البتروكيميائية

الأولفينات،مجموعةأ-وهيتركيبهاحيثمنرئيسية

الاصطناعي.الغاز3-،الأروماتيةألمجموعة2-

والبروبيلين،الإثيلينمنكلاالمهمةالأولفيناتتتضمن

مصادربمثابةوالبروبيلينالإثيلينمنكلويعدوالبوتاديئين.

أما.البلاستيكومنتجاتالصناعيةللكيميائياتمهمة

الاصطناعي.صئالمطاطفىفيستغلالبوتاديئين

والتولوينالبنزينمنكلاالاروماتيةالمجموعةوتتضمن

والمطهراتالأصباغصناعةفىالبنزينويستخدموالزيلين.

.المتفجراتصناعةفيفيستعملالتولوينأما،الاصطناعية

البلاستيكصنعفيالزيلينالمنتجونويستخدم

الاصطناعية.والمنسوجات

الكربونأكسيدأولمنخليطالاصطناعيوالغاز

.وا!طنولالنشادر!نهويستخرج.والهيدروجين

أما،والمتفجراتالألمممدةصنعفيالنشادرويستخدم

.أخرىلكيميائياتمصدرفهوالميثانول

والغازالنفطيتألف.البتروكيميائيةالموادتصنعكيف

الهيدروجينعنصريمركباتمنكبيرقدرمنالطيعي

.الهيدروكربوناتاسمالمركباتهذهعدىويطلق،والكربون

هذهمنيأتيكربونعلىالبتروكيميائيةالموادمعظموتحتوي

الهيدروكربونية.المركبات

الموادعلىللحصولمهمةطريقةتوجد

أروماتية،أمأولفينيةكانتسواءالأوليةالبتروكيميائية

وفى.البخاريالتكسيرأسمالعمليةهذهعلىويطلق

التى-الهيدروكربونيةالمركباتتمزجالعمليةهذه

م-النفطخاممنأوالاصحطخاعيالغازمنتستخرج

فيهالحرارةدرجةترفعثممعسطح،فرنفيالبخار

وبذام009إلى008مابينتصلدرجةإلىبسرعة

ثمومنأصغر،مركباتإلىالهيدروكربوناتتتحلل

فيها.المرغوبالبتروكيميائيةالمادةلتشكلتتحد

منهاالأروماتية-أوليةبتروكيميائيةموادإنتاجويمكن

خلالمنجانبيةثانويةمنتجاتشكلعلى-خاصة

النفط.تكريرعمليات
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كيميائيتينمادتينبمزجالمعقدةأعيميائياتأتصنع

منكلمزجيمكن،المثالسبيلفعلىأكثر.أوأوليتين

المستخدمالإيثيليالبنزينعلىللحصولوالبنزينالإثيلين

قائمةوتشمل.الاصطناعيالمطاطصناعةفي

ومتعددالإتيلينمتعددمنكلاالمعقدةالبتروكيميائيات

المنتجونويستحدم.أعينيلامتعددوكلوريدالبروبيلين،

كقطع،البلاستيكيةالبضائعإنتاجفيجميعهاالموادهذه

والحقائ!،والأقمشة،الكهربائيةوالعوازل،السياراتغيار

والقواريرالتسجيليةوالأسطواناتبالجلود،الشبيهة

المضغوطة.البلاستيكية

منتستخرخكيميائيةمادةأولأنتجت.تاريخيةنبذة

زكانت،المتحدةالولاياتفيم1872عامالطبيعيالغاز

هدهاوتستخد.الكربونأسودهيالكيميائيةالمادةهذه

.السياراتلإطاراتداعمةمادةبمثابةحالياالمادة

الطبيعي،والعازللنفطالانتشارالواسعالاستغلالبدأ

القرنمنالعشرينياتخلال،الكيميائيةالموادصناعةفي

الأساسيالمصدربمثابةآنذاكالفحمواستخدم.العشرين

فيالكيميائيةالشركاتشرعتوقدالمواد.هذهمنلكثير

نظراالكيميائياتإنتاجفيالطهبيعيوالغازالنفطالحشخدأم

بالفحممقارنةعليهما،الحصولوممهولةلرخصهما

إنتاجمنالمنتجينالبتروكيميائيةالموادومكنت.الحجري

زهيدةالاصطناعيةوالمنسوجات،البلاستيكمثلمواد

صبيراازديادااكبتروكيميائياتاستخداموازدادالأسعار.

فقدأم(،ء49-)9163الثاليةالعالميةالحربخلال

منمصنوعةكثيرةمنتجاتالجيوشاستخدمت

والمطاطالمتفجراتذلكفىبماالبتروكيميائيات

التي،البتروكيميائياتصناعةواقتضت.الاصطناعي

القرنمنوالثمانينياتالسبعينياتخلالازدهرت

اللذينالطبيعيوالغازالنفطمنهائلاقدرا،العشرين

فيالعلماءبعضتنبأوقد.العالمأنحاءكلفىيستهلكان

الطبيعيوالغازالبترولمنالعالممخزونتجأننفسهالوقت

ولذا"والعشرينالحاديالقرنبدايةمعشحيحاسيصبح

العودةإلىتضص!إسوفالدولمنكثيراأنيعتقدونفهم

فيالدولهذهستشرعأو-الفحملا!شخدامأخرىمرة

ال!جميائية.الموادلإنتاجأساساالطفلاستخدام

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

النتادرالفيمما!ال!ثيلير

الحفطل!صحولايةاحسودامكوأرا

بولىحصرولهيدالودلكرامشيكلبلاا

مدية،الصناعيةسمعالمطاطالبرير

نولالميتاالتولوين

لنسيعاأكازا

ذإ،النقلفىالمستخدمالوقودأنواعأهمأحداليترول

السياراتمحركاتفيالبترولمعظميستخدم

،كالطائرات،الأخرىوالآلات،والمركبات،والشاحنات

ويطلق.العشبوجزازات،والجرارات،الآليةوالزوارق

الجازولن.اسمالأحيانبعضفيالبترولعلى

الأولىالأعواموا!ئفينطاقعلىالبترولاستخدم

الكبيرالإنتاجبدأعندماخاصةالشمرين،القرنمن

الناسبالبترولتعملالتياسمياراتمكنتفقد.للسيارات

بالقربيقيمونالناسيعدشلمأكبر.بسهولةالانتقالمن

البعيدةالأماكنإلىالوصولواستطاعوا.أعمالهممن

الزرأعيةالالاتمكنتكماأكبر.بسرعةالعطلاتلقضاء

المحاصيل.إنتاجزيادةمنالناس،بانبترولتعم!!أضىا

قيامإلىالسنينمرورمعالبترولاستخدامازديادأدى

استخدامولكن.الناسملالينتوظفعملاقةصناعات

النفطنقليسهمفمثلا،.خطيرةمشكلاتسببالبترول

حدإلىوالماءالهوأءتلوثفيواستهلاكهالبترولوتصنيع

كبير.

البتروليصنعكيف

الختلفةالمركباتفصلطريقعنالبتروليصنع

العمليةهذهوتسمىكيميائيا.وتغييرهاالنفطفيالموحودة

انظر:،النفطتكريرعنالمعلوماتمنولمزيدالتكرير.

النفط.

الغازمنالبترولمنكمياتعلىالحصوليمكن

هذابإزالةالبترولمصنعويقوم.مإلنفطالموجودالطيعي

بعدالمكررونويمزج.الطيعيالغازمنالطبيعيالبترول

البترولصنعويمكنآخر.ببترولالطبيعيالبترولذلك

الكربونعنصريعلىيحتويشيءأيمنعدةبطرق

فيوعداالبترولمصادرأكثرأحدفإنلذا.والهيدروجين

الصخرفيالموجودالزيتمعالجةعلىينطويالمعستقبل

بعدالمصدرهذاإلىيلجأوالمالمكررينأنإلا،الطفلي

تكلفته.لارتفاع

البترولفيالأوكتاندرجات

تدعىالتيالكيميائيةالمركباتمئاتم!مزيجالبترول

هذامعظممنهامركبا25نحووتشكل.الهيدروكربونات

بشكلالبترولفيهيدروكربونكلويحتردتىالمزلق

.الهيدروكربونانظر:.المحركداخلمختلف

منمختلفةتوليفاتمنالبترولأنواعتصنع

الدورانالمحركاتجميعتستطعلاإذالهيدروكربونات

باختلافالمحركاتوتختلفنفسها.التوليفةعلىبسلاسة

داخلالبترولوبخارالهواءخليطضغطعلىقدراتها

الوقودالمرتم!كبص!الضغطفمحركاتأسطواناتها.
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وعندما.المنخفضالضغطمحركاتمنأكثروالهواء

الخليط.حرارةدرجةترتفعوالهواء،البترولالمحركيضغط

يكونأنقبلالبتروليشعلقدالحرارةدرجةوارتفاع

وتسمى.المشتعلالبترولمنالدفعلتلقيمستعدأالمكبس

ويجوز.المتقدمالاشتعالأوالذاتيالاشتعالالعمليةهذه

شمعاتشقدأنقبلفجأةالبترولخليطينفجرأنأيضا

نأويمكنالطاقةهدرإلىالعملياتهذهوتؤدي.الاشتعال

وأ)خبط(طرقصوتتحدثكما.بالمحركالضررتلحق

يعمللكي-المرتفعالضغطمحركيحتاجلذاطنينا.

محركيحتاجهكاأكثرللخبطمقاومبترولإلى-بسلاسة

المنخفض.الضغط

مضادبخاصيةالخبطمقاومةعلىالبترولقدرةتسمى

مضادنوعيةإلىالبترولفيالأوكتانرقمويشير.الخبط

فيالأوكتانرقمالمهندسونويحددكوقود.فيهالخبط

وقودفيالخبطمضادبأداءللخبطمقاومتهبمقارنةالبترول

يسميانهيدروكربونينمنخليطالقياسيوالوقود.قياسى

.العاديوالهبتينالآيسوأوكتان

المئويةالنسبةالبترولأوكتانرقميعساوي

الخبطمضادنوعيةنفسلهقياسيوقودفيللايسوأوكتان

هوالبترولفيالخبطنوعيةكانتإذافمثلا.البترولفي

آيسوأوكتانعلىيحتويقياسيلوقودالخبطنوعيةنفص

الذيوللبترول.9.يساويأوكتانرقمفإن%09بنسبة

رقم،النقيالايسوأوكتانمنأفضلخبطمضادخاصيةله

وقودباستخدامالأرقامهذهوتقاس.001منأكبرأوكتان

ومص!أتافئالآيسوأوكتانعلىيحتويقياسى

رابعانظر:.الرصاصإشيلرابعمثلللخبطمانعةكيميائية

،السياراتمحركاتعمرزادوكلما.عاصالرإيثيل

هذهوتجعل.المحركداخلمجهريةرواسبتكونت

أعلى،أوكتانرقمذيبترولإلىبحاجةالمحركالرواسب

السياراتفإنوهكذا.الخبطمنخالتشغيلأجلمن

أعلى.أوكتانذيوقودأنواعإلىتحتا!الأقدم

.طرقبثلاثالأوكتانرقمالسياراتمهندسويقيس

أوكتا!رقم-اأوكتانأرقامثلاثةبتروللكلفإنلذا

الطريق.أوكتانرقم3-المحركأوكتانرقم2التجربة

محركباستعمالالختبرفيالتجربةأوكتانرقمويقاس

فيالمحركأوكتانرقمويقاس.واحدةأسطوانةذيخاص

بتلكأكثرشبيهةظروفتحتولكنأيضاأختبارمحرك

الطريقأوكتانرقمويقاس.اعتياديمحركداخلالموجودة

سيارةفيقياسيةوقودأنواععدةمعالبترولبمقارنة

التجربةأوكتانرقمإماعموما،الناسويستخدم.متحركة

المحركأوكتانورقم،التجربةأوكتانرقممتوسطأو

ما.لبترولالخبطمضادخاصيةلتحديد

ورقم،أوكتانرقمأعلىهوالتجربةأوكتانورقم

،درجاتعشرإلىبعستمنهأقليكونالمحركأوكتان

لبتروليكونقدفمثلابينهما.الطريقأوكتانرقمويقع

ورقم87،محركأوكتانورقم،59التجربةأوكتانرقم

المضخةعلىالموضحالأوكتانورقم.9.طريقأوكتان

أوكتانرقممتوسطيكونماعادةالبترولمحطةفى

.المحركأوكتانورقمالتجربة

البترولمضافات

الأول-السياراتوقودمننوعينالبترولمصنعوينتج

أنواعوتحتوي.مرصصغيروالثانى(رصاص)بهمرصص

إيثيلرابعمركبمنصغيرةكميةعلىالمرصصالبترول

فلاالمرصصغيرالبترولأنواعأما.للخبطالمضادالرصاص

.الرصاصإيثيلرالغعلىتحتوي

بمثابةيعملالرصاصإيثيلرابعأنمنالرغموعلى

الرصاصبمركباتالهواءيلوثأنهإلاللخبطمقاومةمادة

الرصاصأنكما.المحركداخليحترقعندماالسامة

لأجهزةالفعالالاستعماليمنعالسيارةعادمفيالموجود

تقللأنيمكنوالتيالحفازية،المحولاتتدعىخاصة

.العادمفيالأخرىالهواءملوثات

السياراتمنالكثيرتدفعالتىللمحركاتويمكن

أوكتانأرقامذاتالوقودمنأنواعاممتخداماليوم

منخالبترولباستخدأميسفتصميمهاإذ،منخفضة

العملمنالمحركاتبدورهيمكنمماالرصاصمركبات

منهذهالمرصصغيرالبترولأنواعوتصنع.بفاعلية

.كماعاليةللخبطمقاومةخصائصلهاهيدروكربونات

علىتحتويخاصةكيميائياتالمكررينبعضيضيف

أرقاملزيادةالوقود،منالأنواعهذهإلىالأكعسجين

نها.أوكتا

المضافاتمنعددعلىأيضاالبترولأنواعوتحتوي

يصبحأنمنالبترولالتاكس!دمضاداتفتمنع.الأخرى

الوقودوأنابيبالخزاناتالصدأمفاداتوتمنعصمغيا.

بتنظجفهاالرواسبمعدلاتوالمنظفاتوتقومالصدأ.من

مثبطاتأما.البترولاحتراقبسببمئتكوينهاأو

منالفلزيةالشوائبمنالصغيرةالكمياتفتمنعالفلزا!

.البترولخصائصتغيرأن

البترولتركيبات

هيدروكربوناتمنتركيبةالبترولمنصنفلكل

المصمفاةظروفحسبيومياالتركيبةوتتغير،مختلفة

المصنعونويمزج.ثابتأوكتانرقمللبتروليكونبحيث

تعملالمحركاتلجعل،البترولمنمختلفةأنواعاأيضا

مناخيةظروفوفي،متنوعةارتفاعاتعلىأفضلبصورة
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المرصصالبترول

المرصصوغير

الاحتراقعلىالوقودلإعانةودلك،للحبطمضادمضالصوهو،الرصاصإيثيلراسععلىالمرصصالبتروليحتوي

لاستبعادالمرصصغيرالشرولاقىولم!صروطوروقدالهواء.تلويت!ىيسه!الرصاصإيتيلرالعأدغير.لسلاسة

تدعى!كوناتم!أكعركمياتعلىالبترولهداويحتصي.السلسللاحتراقاللارمالرصاصإيي!!حرا

أ!يدروكربوناتالسةأدناهاحتسكلادايم!ت.اشصاصإيتيلراحع!أ!لاستعاضة(للحمصاطصادة)الهيدهـ:كر!سات

.46أزكتاددياقىولستوأجفتي!فيالرصاصرإيتي!رالعيو

!قدارع!البترولأوكتانرقميدل

.المحركديدهايحترقالتىالمسلاسة

أوكتادرق!متوسطأدلاهالحدولوييما!

المحتلمةسالتلاتةللدرحاتالتجرلة

.المتحدةالمملكةبمرول

الأوكانرقمالدرجة

76مرصصممئار

86مرصصعيرممتار

59مرصصه!عيرعادي

سسةعلىالمرصصالبتروليحتوي

غيرا!يدروكرلو،تامنعاليةمئوية

إلىيحتاحلدلك.للخمطالمضادة

الخط.لمقاومةالرصاصإيتي!!رالع

لاتلوكر:رهيد/12

اطحطدمضا

ع!ئحا!فيض-ء!خ

أثير34حم!

؟ثرع!

علىالمرصصغيرالبتروليحتوي

الهيدروكربوناتمنأكبرلسبة

رابعإلىولايحتاح.للحمطاطصادة

دسلاسة.يحترقلكيالرصاصإيثي!!

فيأومثلاالصيفففي.مختلفةفصولوخلإل،مختلفة

قلي!!علىتحتويتركيباتالبترولمكررويعدالحارالمناخ

المنخفضة.الحرارددرجاتفىتغليالهيدروكربوناتمن

احتوىوإذابخار.أإالهيدروكربوناتهذهتحولفالحرارة

أجخارافإنالهيدروكربوناتهذهمنكثيرعلىالبترول

فيالبترولتدفقيوقف!بخارياعائقايحدثأنيمكنالنابخ

الشتاءأجلمنيمزجالذي-البترولويحتوي.المحرك

فيتتبخرالتيالهيدروكربوناتبعضعلى-الباردالمناخأو

الدورانمنالباردالمحركيمكنممامنخفضةحرارةدرجة

لسهولة.

تاريخيةنبذة

أواخرفيالنفطلصناعةال!ولىال!يامجمماالبرافينكان

المنتجأنهعلىبعيدحدإلىيصسفعشرالتاسعالقرن

ثانويامنتجاالبترولالمكررونواعتبر.للمصافيالرئيسي

كانت،الخامالزيتمنالبرافينتكريروفي.لهنفعلا

أ!ذا.استخدامهيمكنمماأكثرالبترولمنتنتجالصعناعة

وكان،البترولمعظممندتخلصالتكريرمعاملكانت

سميالذيالبترولمنصغيرةكمياتيستخدمونالناس

لحرقه.للطئصنعتأوعيةفيالمواقدنفثأنذاك

بدأوالذيواسئ!نطاقعلىالسياراتإنتاجولكن

كبير.حدإلىالبترولعلىالطلبمنزادأم809عام

تكسيرإلىتؤديع!ليةالمكررونابتكرأم139عاموفي

هيدروكربوناتإلىوتحويلهاالثقيلةأعيدروكربوناتا

.البترولفيتستعم!أخرو

فيصعوبةالنفطمكرروواجهأسسبعينياتاائ!!أرفير

وبعضالحروبأدتفقد.البترولعلىأ!لب11تلبية

النفطإنتاجخفضإلىالأوسطالشرقفيالاضطرالات

شجعكماالسرعةحدودالبلدانمنالعديدوقلصت

.البتروللتوفيرالعامالنقلوسائلاستخدامعلىالناس

تكثيفإلىالنفطمنالمحدودةالعالمإمداداتوأدت

سياراتإنتاجذلكفيبماالبترولفيللاقتصادالجهود

الجهودتلكمثلوأدت.اقتصاديةبمحركاتومزودةأصغر

إزالةفيمعاعدمماالبترولعلىالطلبخفضإلىأخيرا

السبعيسيات.خلالحدثالذيالحادأضقصا

النقلبمالكحوليالبنزينالهواءبمتلوثأيضا:انظر

.والمواعلات

الفازلين.:انظر.البترولاتوم

كتب،رومانيروائيم(.66-؟)بثروليوس

أجزاءإلامنهاتبقلم،الستيريكونرومانيةروايةأول

الرومانمنثلاثةمغامراتالعملهذايتناول.فقط

من،بترونيوسصوروقد.إيطاليافييتنقلونوهم
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تحتالواقعيةالحياةظروفبالشعر،النثرمزجهخلال

مجتمعاوصفلقد.نيرونالرومانىالإمبراطورحكم

الثلثويتعلق.الإخلاصوعدموالشر،،الخداعيسوده

متعلم،غيرولكنه،غنيبرجلتقريباالروأيةمنالمتبقي

أثناء.يقيمهفاخرعشاءوبحفللتشيو،تريمايدعى

لدىقوياأنطباعايتركأنلتشيو،تريمايحاولالعشاء،

المضيفميللكن،الرفيعالذوقأنهيظنبما،ضيوفه

مقارنةالثقافيةدونيتهيعريان،وجلافتهللا!عتعراض،

فكرا.الأرقىبضيوفه

منليسخرالروايةكتببترونيوسأنالدارسونويعتقد

.نيرونحكمتحتالرومانيالمجتمع

الأوائل.الأمشراليينالروادمنلعائلةاسملثري

،معماريمهندسام(.872-)8917بترياندرو

كوينزلاندبمقاطعةبرزبينفىالأحرارالمستوطنينأوائلمن

سيدنىإلىوهاجربأسكتلندا،فايفبمدينةولد.الأمشرالية

فىكاتباعملأنوبعد.الحرةالأعمالليزاولام831عام

كاتبإلىأم837عامترقىالحربيةالمعداتمصلحة

وعندما(الحالية)برزبينبيمورتونمدينةفيأعمال

،ام983عامبهايعملكانالتيالمصلحةأعمالصفيت

منالكثيروبناءبتصميمقامحرا.مستوطنافيهابتريبقي

بهاقامالتيالرحلاتساهمت.المستوطنةفيالمهمةالمباني

وكان.المجاورةالمناطقعنومعلوماتهمداركهتوسيعفي

سلسلةضمنالواقعبيرواجبليتسلقشخصأولبتري

أولالجبلذلكمنمعهوأحضر.هاوسجلاسجبال

ميرينهراكتشفالذيوهوالبنيا،أناناسثمارمنعينات

.أم842عام

،بتريأندروابنام(.019-8311)بتريتوماس

الأصليين(أسترأليا)سكانبالأبورجينمهتماشغوفاوكان

إلىوجاءبألمعكتلنداأدنبرهفيولد.معيشتهموأنماط

بدأ.فيهولدالذينفسهالعامفيوالديهبرفقةأستراليا

،أظافرهنعومةمنذالأصليينأستراليابسكاناهتمامه

عنشبأنإلىالزمنمرعلىالاهتمامهذامعهوازداد

ماويعد.وعاداتهملغاتهمفيحجةأصبحلذا.الطوق

بهمعلاقاتهوطدقدكانلأنهللغايةقيماعنهمكتبه

بعدالبدائيمعيشتهمنمطيتغيرأنقبلمنهمقريباوكان

تجاربهدونتبعد.منجاءواالذينبالأوروبييناتصالهم

كوينزلاندعنبتريتومخواطرسماهكتابفيوخبراته

.أم409عامنشرالقديمة

للسكانتفردأحتياطيةأراضأولتخصيصفيساعد

كوينزلاندبمقاطعةبريبايجزيرةفيالأبورجينالأصليين

.ام877عام

أسرنيوقعإنجليزيام-؟(.)663جوريصبش!،

ملكيةفيوتقلب،هناكوبيعالجزائرإلىوسيقالقراصنة

مناسكوأدىالإسلامأحدهميدعلىودخلأسياد،عدة

طريقعنالقاهرةإلىعادثمأم،685عاممعهالحج

حيثالجزائرإلىومنهاالإسكندريةإلىوسافر،المدينة

فيأزميرطريقعنإنجلتراإلىعادوأخيرا.مميدهأعتقه

العربية.البلادفيعاما51قضاءبعدتركيا

الويلاياتفيبنسلفانياولايةفيمدينةلتسييرج

فيالحديدصناعةمراكزأكبرمنواحدةتعتبر،المتحدة

المنطقةوسكاننسمة987.936سكانهاعددالعالم

تنتجبتسبيرجومنطقة.نسمة0.2ء4!507الحضرية

المتحدةالولاياتفيالمنتجالحديدمن%أ.نحوصشويا

تقلصتالعشرينالقرنمنتصفمنذولكن.الأمريكية

فأصبحت،الخدماتصناعةمحلهالتحلالحديدصناعة

الصحية.والعنايةالحاسوبلخدماتمهمامركزاالمدينة

حيقبنسلفانيا،منالغربيالجنوبىالجزءفيبتسبيرجوتقع

أوهايو.نهرليكوناومونونجاهيلاأليغنينهرايلتقى

مركزأالمدينةتكونأنفيساعدتالأنهاروهذه

مدنبينومن.للولايةالداخليةالمائيةالملاحةلنظام

فيعليهاتزيدالتيفقطوحدهاهيفيلادلفيا،بنسلفانيا

.السكانعدد

بقيادةالبريطانيةالقواتقامت،أم758عاموفي

نهريالتقاءقرببتقلعةببناءفوربي!م!،جونالجنرال

وليمباسمالعسكريالمركزسميلقدومونونجاهيلا.أليغنى

وأقامبريطانيا.وزراءرئيسحينذاككانالذي،بت

عليهافاطلقالقلعةخارجمجتمعاالبريطانيونالمستوطنون

.بتسبيرجاسمفوربيس

أنهارشواطئعلىبتصبيرجمصانعتصطف.ا!لدينة

تقعالتيالمساحةعلىويطلقوأوهايو.ومونونجاهيلاأليغني

اسم،النهرينالتقاءشعبةقربومونونجاهيلا،أليغنيمابين

بتسبيرجفىالرئيسيةالشركاتكلوتقيم.الذهبيا!لثلث

الشكل.الإسفينيالتجاريالمركزهذافيمكاتبهارئاسة

القابلغيرالحديدمنالمصنوعةالسحابناطحاتوترتفع

تسعةمساحتهتبلغالذي،جيتويمركزمنللصدأ

بوينتمتنزهيواجهالمركزإن.مكاتب،وهومجمعهكتارات

الجزءفىهكتارا15حواليتبلمساحتهالذيستيت

المتحدةالولاياتحديدشركةومبنى.المثلثمنالغربي

ويقعبنسلفانيا،فىالأعلىهوطابقا6البال!الأمريكية

لسقفهويمكن.التجاريةالمنطقةشرقىأرينامسيفيكمبنى

عقديمكنحتى،وللأمامللخلفيسحبأن،المقبب

الطلق.الهواءفىالمناسباتتكونأو،المغلقةالمناسبات
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فييقعبتسبيرجوسط

الشكلمثلثةمحطقة

أليغنينهرادهايحيط

الشمالناحيةمن

ناحيةمىومونونجاهيلا

تعالتىوالممطقةاليمير.

مترههيالمتل!قمةفي

ومساحتهممتيتالويت

هكتارا.6.41

مدينةالأتوجدرجسرا،لا02منكثرأبتسبيرجوفي

الأمري!جة.ااطتحدةأ!لاياتاشىجسورامنهاأكثرأخرى

المناطقحلفالمتراصةالتلالعلىالسكنيةمنطقتهاوتقع

خلقفيأ!ديانواأ!تلالاساعدتوقد.والصناعيةالتجارية

وتأخذ.بتسججرجفيالمجاورةالسكنيةالمناطقمنالكثير

التلالوأعلىألسف!الركابالترامومركباتالحافلات

يأخذانالتراملمركباتحطانويوجد.انحداراالأكثر

مقدمينالنهر،مستوىفوقأم02ارتفاعإلىالركاب

أحياءبتسبيرجفيوتوجد.للمدينةجميلامن!ا

تتناقفرالمناووتوهذه.الأحرىاالصناعيةالمدن،كبقيةفقيرة

للمدينة.الغنيةالأحياءمعبشدة

أ!دواوبتسبيرت،مواطمىصت%59حوافي.السكان

منسكانبهاوالمدينة.الأمري!جةالمتحدةالولاياتفى

أخرىومجموعات،إيطاليووأيرلنديألمانيأص!!

السودويكون.روسعيةوومجريةإنجليزيةأصولاتتضمن

اسمتينياتخلالبتسبيرجومساكن.المدينةربم!صان

أسوأمنتعتبر،العشرينالقرنمنالسبعينياتواوائل

رلمبانيهاوكان.الأمريكيةاالمتحدةالولاياتفيالمساكن

تلكأسوأا!شبدالأوإصلاحتمولقد.المستوىدونتقريبا

بتسبيرجفيالسودمنالأكبرالعددأ!ولايزا،المبانى

المزدحمة.أاللأحياءافييعيشون

ال!جرىبتسبيرجمنطهقةمنشآتتنتحالاقتصاد.

قيمتهالضائع!عنويامنشأة005.2البالغة-الصناعية

أهميةوترتبط.أمريكىدولاربلاي!تخمسةحوالي

بالمنطقةالطبيعيةبالثروةغنيصناعيكمركزبتسبيرج

أ!شاعياالنشاطوهيالحديد،صماعةوتعتمدبها.المحيطة

بنسلفانياغربمناح!اوتنتح.الفحمعلىبشدة،الرئيسي

وحواليلمشويابمالفحممنمتريطنمليون95حوالي

المنطقةفيالصلبمصانعإلىتحولالكميةهذهمن51%

لبتسبيرج.الصناعية

أمريكاحديدخمسنحوبتسبيرجمنطهقةتنت!ت

أيضاعاليةمكانةوأطمنطقة.ال!حوأ!منإنتاحهاخمحمر

الكيميائيةالموادأيضاوهناك،الساإنزجاجيةإنتاجفي

وتمثل.المحفوظةوالأغذيةوالالاتالكهربائيةوالأدوات

جزءاالصحيةالرعايةخدماتخاصةالخدميةالصناعات

للمدينة.الاقتصحاديةالحياةفيهاما

نأقبلالمنطقةفىالحمرالهنودعاش.تاريخيةنبذة

بمحاولاتوإنجلترافرنسامنكلقامتوقد،البيضيظهر

والهنودفرنسابينبالحربانتهتالإقليمعلىللسيطرة

السيوةاستطاعواالإنجليزأحسم(،1763-71د)4

نهريمنبالقربحصناشأقامواأم8ء7عامالمنطقةعلى

المستوطناتمنلتسبيرجتش!طتونونجاححيلا.:موأجعيأ

)1775الأمريكيةالثورةوبعد.الحصنحولأقيمتالتي

الروادلكلبدايةنقطةبتسبيرجأصبحتأم(783-

ونمت.الغرببوابةسميتحتى،الغر!نحوالمسافرين

علىأ!لباوتسبب.المراكبلبناءومركزتجاريكمركز

الصناعةنموفيالغربيةالمستوطناتمنالمصنعةالبضائع

الزجاجفيهابماصناعاتهامنوالكثير.بتسبيرجفيبسرعة

العالميةالحربخلال.أم008حواليبدأتوالحديد

الحديدمصانعأنتجتأم(459-1)939الثانية

مجتمعتين.واليابانألمانياإنتاجعنيزيدحديداببتسبيرج

اسمه،الإفريقيالجنوبوسطشييقعشطريتسواظ

حكمبنظامتتمئلتسوانابتسوانا.جمهوريةالرسمي

بهايوجدالتيالقليلةالإفريقيةالدولمنوهي،ديمقراطي

الكومنولث.بدولعضووهي،مميا!يحزبمنأكثر

جميعمناليابسةوتحيطهاالبحرعنبعيدابتسواناتقع

،السكانفيكثافةالإفريقيةالدولأقلمنوتعد.الجهات

سكانهاعدديبلغبينما2كم073.581تببمساحتهاإذ

السكانمعظميعيشفقط.نسمة532.1لأ...حوالي
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فيالكبيرةالمباكطتضممدنها.وكرىبتسوالا،عاصمةجمابوروني

السكنية.المناطقحلفهاوتمتشر،الحكوميةالوكالاتالصورةمقدمة

منتبقىمامعظمكلهاريصحراءوتغطيشرقها،في

مدنها.أكبروهي،جابورونوعاصمتهاأراضيها،

تنتخبهرئيسيرأسهاجمهوريةبتسوانا.الحكمنظام

لمدةبالبلاد،الرئيسيةالتشريعيةالهيئة،الوطنيةالجمعية

لهميحقعضوا38منالجمعية.تتكونأعوامخمسة

وتنتخبعضوا،34منهمالضعبيختخب،التصويت

التصويتويجوز،الاخرينالأربعةنفسهاالجمعية

منوزارءهالرئيسيختارعاما.12يبلغونالذينللمواطنين

الذي،الأعيانمجلسيقدم.الوطنيةالجمعيةأعفماءبين

بالبلاد،الرئيسيةالعرقيةالمجموعاتزعماءمنيتكون

العرقية.العاداتتمسالتيالمسائلفيالحكومةإلىالمشورة

حزبوأقواها،عديدةسياسيةأحزاببتسوانافىتوجد

الديمقراطى.بتسوانا

فيبتسواناسكانمن%76حوالىيعيش.السكان

الغالبية.المدنإلىسنويامنهمالآلافيهاجرولكن،الريف

تسوانا،يدعونإفريقيونبتسواناأهلمنالعظمى

هذهأكبرعرقيةمجموعاتثمانيإلىوينقسمون

يس!ش.السكانثلثيحواليوهمبامانجواتوألمجموعات

فىويعتمدونكبيرةريفيةقرىفيالتسوانا،معظم

الماشية.وتربية،الزراعةعلىعيشتهم

البشمنمننسمةآلاف01حوالىبتسوانافييعيش

بشرةذوإفريقىشعبوهم(السانأيضايسمون)والذين

علىتعيشمنهمقليلةفئةتزالولا.للسمرةتميلصفراء

كانكما،كلهاريصحراءفىوالصيدالغذاء،التقاط

منهمالعديدأضطرلكناسشين،الافمنذأسلافهميفعل

تربيةمزارعفيبعضهميعملكما،الدائمللاستقرار

البشمن.انظر:الأبقار.

معظمهمبتسوانا،فيالبيضمنآلافعدةأيضاهناك

بريطانيا،منجاءوا،مهاجرينأحفادأومهاجرون

جنوبمنأو،الشرقفيلبتسواناالمجاورالبلدوزيمبابوي

لتربيةكبيرةمزارعالبيضبعضيمتلكجنوبا.الواقعةإفريقيا

صناعةفيإداريةأو،فنيةمناصبآخرونويتقلد،الماشية

يحصلو.الحكوميةأو،التجاريةالأعمالفيأوالتعدين

بمعستوىويتمتعون،أعلىدخولعلىعامةبصفةالبيض

ضدالأصليينالأفارقةغيظأثارمماالسودمنأفضلمعيشة

صصاءوتغص.اليمينعلىتبدوالتيكتلكريفيةقرىفيمعظمهميعيث!حيتليهاالسكادكثافةوتقلالإفريقيالحمو!!يتقعبتسوانا

الباظت.بعضتغطيهالصحراءمنجزءفيالمواشيرعاةيتجمعاليسارعلىالصورةوفيبتسوانا.غربيوحنوب،أواسطمعظماكلهاري



بتسوانا178

موجزةحقائق

.ودلورحا؟صمةلعاا

الإنجليرية.:الرسمةاللغة

حو!،-لتممال-مسا!ةأبعد2كم073581.اللساحة:

!كا.6د.،غرب-شرث،كمأ،600

السحر،سطهحفوقأم!748،أوتسىحبل-قمةأعلى؟الارتفاع

.م315واجمبولوشاشيلمهريملتقىم!اغر!لا-انخفاصأدنى

3،اعثا!ةا،000/532.1م6661الس!صادتقدير!السكان

الحضر.في%42الريرودي%6/\التوريعي2،كمل!،!أشحاص

-2ء100احس!صا!اتقدير.لمحسمة192.5321-أم!19إح!حاء

!سمة.1لأ0000975

احامدالحلر،أخصاسدرة،أطحرما.الزراعةةالرئيسيةالمنتجات

انحو!ا،أ!الرتقا،أصص!ااسدحر،اد،الأأ!ا،المتماميةا!درةا،وا!دبوعة

لالت،ال!ص،الححريا!حما.لتعدينااغف.ا،رةأ!ا،نيالسودا

.الحي!،!،الماس،لنحاسا

الماركة.الأرصةالوطنىالشيد

سضاءبأشرطةمقحممةأررقأسود،،أزرق؟أفقيةأشرطةثلاتة:العلم

النقود.:ا!ااصعرى،اأ!حدةالمعر!ةالبولا.الأساسيةا!حدةاالعملة

بتسوانا

وطلسمئره!

دوليةحدود

طرق

حديديةسكك

وطلبهعاصمهأ!

الدحرغمطعمسئوىصالارتماع

افىوليهالحدودثيمرحعاليسثالحريطةهده

ليعستسياستهاأندائماتعلنالحكومةأنإلا.أجيضا

البيضمهاراتإلىماسةالحاجةأنوتدعيعنصرية

.الاقتصاديالنموفيلتساعد

معظملمجحدثولكنالإنجليزيةلبتسواناالرسميةاللغة

البانتو.انظر:البانتو.لغاتإحدىالستسوانا،الساس

السكانبقيةويمارس،نصارىالس!!انمنمممأ5وحوالي

.أخرىمعتقدات

ولكنابتدائيا،تعليماالأطفالمن8%0حوالييتلقى

جامعةوتقع.الثانويةالمدارسإلىفقطمنهم%أ5يذهب

كلياتمنالعديدأيضابهاويوجد،جابورونيفىبتسوانا

.أهعلإتاتدريب

بتسوانا.فيالرئيسيةالمشاكلإحدىأجطالةاتعد

منمعظهمبتسواناأهلمن000.05حوالىيذهب

كلشهورلعدةللعملإفريقياجنوبإلىوالشبابالرجال

الأجنبيةالعملاتمنقدراهناكبعملهمويجلبونعام،

بعدهمولكنإليها،الحاجةأمسفيهيالتىبتسوانا،إلى

وخلقالأسرةأفرادبينتفريقعنهينجمبلادهمعن

أحدالفقيرالسكنمستوىيعد.كذلكاجتماعيةمشاكل

مثلالتعدينصناعةمراكزفيحاصةبتسواناشالمشاك!

أكواخفيالإفريقيونيس!شحيثبيكو،-هـسلبىأورالا

عنالبحثفىالحكومةوتسعى.بالسكانم!ضضةأفقيرة

سكنهم.مستوىوتحسينأجطهالةالخفضسما!

يبلضخمةهضبةفيبتمسواناتقع.والمناخالسطح

يتميزالبحر.سطحفوقمترألفحواليارتفاعهامتوسط

فيمتدرجةاومنبسطةوأرض،الشرقفيبتلالالسطيع

الأرأضي،بأخصببتسواناشرقيشميز.أخرىأماكن

وتغص،السكانمن8%0حواليهناكيعيشحيث

كلهاريصحراءوتحتل،الشماليةالأجزاءلعضالغابات

الحشائشتنمو.الغربيةوالجنوبيةا!سواالمناطقكل

كثبانتوجدولكنكلهاريأنحاءمعظمافيوالشجيرات

النباتية.الحياةتقلحيثالغربيالجنوبفيرملية

شمالإلىوسدفقأنجولا،فيأوكافانغوينئنهر

مستنقعاتويكوننهرينإلىلمجفرعحيثبتسوانا،شرقي

البرية.دالحيواناتالغنيةالواسعةأوكافانغو

الحرارةدرجةتصل،جافمداريشبهبتسوانامناخ

م38إلىإبريلإلىأكتوبرمنيمتدالذيالصيفخلال

درجةتنخفضماغالباولكنشتاء،دافئوهوالنهار،أثناء

كميةوتترأوحالتجمد،درجةمنأقلإلىالليلفيالحرارة

فيملم03والشرقفيملم56بينماالسنويةالأمطار

.الجفافحالاتوتكثر،الغرب

ينموبدأأقتصادهاأنإلافقير،بلدبتسواناالاقتصاد.

الحرفتانهماالأبقار،خاصةالماشيةوتربيةوالتعدينبسرعة

لحولاامبي!را!"صلأ-

لظمااو-!بم،ر

تصنهررمدالوى/

!اافر!ا"لا1ن!هـ!لثدىافسو

كحثزب!ألهثاثجور



917يتز،ليلبتشوا

،الماسمنغنيةخاماتاكتشافتمالبلاد.فىالرئيسيتان

والسبعينياتالستينياتأوأخرخلالبتسوانافىوالنيكل

هذهتطويرحاليايجري،الميلاديالعشرينالقرنمن

الفحممنخامأيضابتسوانافييوجد.المعدنيةالثروات

الشاميةالذرةمزارعوهاويزرع.والكوبالت،الحجري

هناك.الأخرىوبعفالمحاصيل،الرفيعةوالذرةوالدخن

الحكومةوتشجعبتسوانا.فيالخفيفةالصناعاتمنقليل

الأجنبى.وألاستثمار،الخاصةالتجاريةالأعمال

،والماس،اللحومهيلبتسواناالرئيسيةالصادرات

والمدبوغة،الخاموالجلود،الأخرىالمعدنيةوالمنتجات

الكيميائية،الموادالرئيسيةوأرداتهاتشمل.والمنسوجات

بريطانيا،تعد.والالاتالنقلومعداتوالوقود،والأغذية

وزيمبابويالأمريكيةالمتحدةوالولاياتإفريقياوجنوب

تجاريا.بتسوانامعهاتتعاملالتيالرئيسيةالدول

جنوبعلىكبيرحدإلىبتسوانااقتصادويعتمد

التقنية.وخبراتهاوأسواقهااستثماراتها،فتستخدمإفريقيا،

سككخطعبروالوارداتالصادراتتمر،ذلكإلىإضافة

البحر.نحوطريقهافىإفريقيابجنوبحديدية

ومعظمها،كمألفاءبتسوانافيالطرقطوليبلغ

،فرانسستاونمدنالطرانخدماتوتربطمعبد،غير

.الأخرىالرئيسيةالحضريةالمناطقوبعضوجابروني

التىالمنطقةفييعيشونالبشمنكان.تاريخيةنبذة

التاريخ.قبلماعصورمنذوذلكببتسوانا،حالياتعرف

منالتسواناجاءأم...وعامالميلادقبلمافترةوفي

الخصبةالشرقيةالأراضيفىواستوطنواالمنطقةإلىالشمال

.كلهاريمنطقةإلىالبشمنودفعوا

التسواناحاربالميلاديالتامئكلشرالقرنخلال

البيفالمستوطنينومن،الإفريقيةالمجموعاتمنمنافسيهم

عشرالتاسعالقرننهايةوفيإفريقيا،جنوبمنالقادمين

ببتسواناتعرفالتىالأرا!يبريطانياوضعتالميلادي

المنطقةهذهأصبحتام،598فيحمايتها.تحتحاليا

المنطقةبريطانيابتشوانالاند.حكمتمحميةباسمتعرف

حكومةطلبت.الميلاديالعشرينالقرنستينياتحتى

إلىالمحميةتحولأنبريطانيامنعديدةمراتإفريقياجنوب

نالت.ذلكرفضواالبريطانبنأنإلاإفريقيا،جنوب

بتسواناجمهوريةوأصبحتاستقلالهابتشوانالاندمحمية

لها.رئيسأولخاماسيرتزوصار،أم669سبتمبر03في

مععلاقاتهافياليوملبتسواناالرئيسيةالمشكلةتتمثل

ينموبتسوانااقتصادأنمنالرغموعلىإفريقيا.جنوب

فىإفريقياجنوبعلىتعتمدلاتزالأنهاإلابسرعة

النقل.وتسهيلاتالفنيةوالمهاراتوالألممواقالاستثمارات

التمييزسياسةينتقدونكانوابتسواناقادةفإنذلكومع

حاولواوقدإفريقيا،جنوبتتبعهاكانتالتيالعنصري

التمسوقد.القويةجارتهاعلىبلادهماعتمادمنالتقليل

يحكمهاالتيالدولتلكمعأوثقروابطأيضماالتسوانا

فى.وزامبياوتنزانيا،،وموزمبيقأنجولا،مثلالأفارقة

خاصةنقديةوحدةالبولابتسوانااتخذت،ام769

إفريقيا.جنوبعملةالراندتستخدمالسابقفيوكانت

السالكةالطرقجميعفيالعملانتهىام779عاموفى

زامبيا.إلىبتسواناجنوبفيالعامطوال

أعادتأمو!79م7491،أم969الأعواموفى

عامتوفيالذيخاماالرئيسانتخابالوطنيةالجمعية

كي.كويتالوطنيةالجمعيةانتخبتثمومن.أم089

الوطنيةالجمعيةأعادتثمخاما،لسيرشزخلفاماسير.جي

مأ989وام849أعوامفيلهارئيساماسيرانتخاب

.أم499و

صحراء.،كلهاريأيضا:انظر

)أكسيدأديورانينيتنوعمنمعدناليتشيلئد

اليورانيوممنأساسيةبصفةالبتشبلنديتكون(.اليورانيوم

عاموفي.عالإشعاعينشاطذووالمعدن.والأكسجين

كوريوبييرماريالفرنسيانالفيزيائيانحصلأم،898

النشاطإشمعاعيعنصروهوالبتشبلندمنالراديومعلى

البتشبلندويعتبر.الفيزيائيةوالعلومالأدويةفيويستخدم

ويوجد.القطرانمنتستخرجلامعةمادةوهيالقارمن

وإنجلترا،وكندا،وألممترالياإفريقياجنوبفيالبتشبلند

.المتحدةوالود!يات

جبالفىم42784يرتفعفوهتينذوبركانبتشئشا

وكانتالإكوادور.منالأوسطالشماليالجزءفيالإنديز

قممهإلىالمتسلقونيصعدوقد،أم881عاملهثورةآخر

الشرقي.الجنوبإلىكم8تبعدوهي-كويتوناحيةمن

الوطنيةالقواتتغلبتلبتشنشاالسفلىالمنحدراتوعلى

أم822فىبتشنشامعركةفيالأسبانالملكيينعلى

الإكوادور.حررتوبهذا

فىيستخدمبنيزيتالبتشولىزيت.اليتشولي،

تشبهوقويةعطرةرائحةالزيتولهذاالعطور.صناعة

إلىالزيتهذأالعطورصانعوويضيف.الخشبرائحة

الزيتهذاويستخلص.طويلةلفترةيبقىشذاهلأنالعطور

.النعناعفصيلةإلىينتمىالذيالبتشولىنباتأوراقمن

ويستخدم.تجففثمجزئياوتخمر،الأورأقتقطف

فيالبتشولىوينتج.الزيتاستخراجفيالحارالبخار

.وسنغافورة،والفلبين،ونيسياندوإ،الصين



البتشير،سمكة018

المياهفيلعيشإفريقيةسمكةالبتشير!.اليتشير،

مستطيلةحراشفتغطيهوضامرطوي!!بجسماوتتميز.العذبة

أشبهالجانبيةوزعانفها،واللمعانبالصلابةتتميزالش!صل

عدةوتوجد.سميكلحميحزءبالجسمويربطها.بالمروحة

سما.7.وء3ب!تطولها،الأسماكهذهمنأنواع

للبحيراتالمعشوشبةالجوانبفيالبتشيرأسماكتعيش

وتتنفس،والضفادعأ!سغيرةالالأسماكوتتغذىوالأنهار.

الاكسج!تبامتصاصالأخرىالأسماكمعظممثلعادة

تعفمتأوالجفافحالةوفيخياشميمها.لواسطةالماءمن

هذهشرأ!واء.ابزصرحسجينالأعلىالبتشيرتحصلالمياه

تمتصرحيثالرئةعم!!الهوائيةالمثانةتعملالحالة

المثانةحدرانفيتوجددمويةأوعيةداخلالأكسجين

الرقيقة.الهوائية

فيمنعزلةصغيرةجزيرةبتكيرن!جريرة.لقكيرن،

نحو،الجديمدارجنوبتقعوهىالجنوبيالهادئالمحيط

كمو!بتكيرنوتشتهر.أ!شرالياشرقيكما.0008

نحوتغطيوهي.باونتىالبريطانيةالبحريةسفينةلمتمردي

إلىالبحرسطحعنكبيراارتفاعاالجزيرةوترتفع2.كم5

خصمة،ترلتهاولكنوعر،وداخلها.م052مستوى

ماب!تفيهاالحرارةدرحةمتوسطويتفاوت،لطيفومناخها

سقوطومتوسط.أغسطسفيم951إلىفبرايرفيم442

!شويا.سم002لأمطارا

تسمى،بريطانيةلمحمياتالرئيسيةالجزيرةهيبتكيرن

آهلةوكلها-الأخرىوالجزر.بتكيرنجزرمجموعة

ح!صمةويرأسوينو.أ،هندرسون،وسيدهي-لسكانبا

ويرأسلنيوزيلندا.البريطانيالساميالمندوبالمحمياتهذه

المحلية.الشؤونببتكيرنالمقي!نمنمكونمج!عه!

منأغلبهمشخصعا06حواليببتكيرنويسكن

البولينيزيات.وزوجاتهمباونتيمتمردينسل

يشتغل.ادمزتاونهيبالجزيرةالوحيدةوالمستوطنة

هيالرئيسيةوالمحاصي!والصيد،بالزراعةالناسأغلب

والبطيخوالقلقاسواليقطينالهندوجوزوالموالحالموز،

الطهوابعبيعمندخلهاأكثرع!الحكومةتحصل.واليام

هواةجميعإلىبتكيرنجزركلماتتحملالتىالبريدية

الطوابع.

آهلةالتاريخماقبلعصورفيكانتبتكيرنأنيحتمل

أحدبهايعيشيكنلم،حالأيةعلى.البولينيزلمجينبالسكان

وهوالأوروبيينأولإليهاوصلعندما،أم767عامفي

ولقد.وطاقمهكارتيريتفليبالإنجليزيالبحريالملاح

أولوهو،بتكيرنروبرتباسمالجزيرةكارتيريتلعممى

الملاحين.طقممنالجزيرةشاهدمن

فليتشربقيادةالمتمردوناستولىام،978عامشى

فيبلايوليمالكابتنمنباونتيأجاخرةاعلىكريستيان

18وبلايالكابقألقيأغدو.الجنوبيالهادئالمحيط

صغير.مركبفيالباخرةخارجالمتمردينغيرمنملاحا

صيرةفيالمتمردينمنتسعةامشقر،ام097عامفي

رجالستةوهمبولينيزياأ!معهماالبحارةأحضر،بت!جرن

.صغيرةوبنتاامرأة21و

أمريكيةباخرةاكتشفتعندماأم808عاموبحلول

آدمز،جونماعداالرجالكل،كانالمتمرديناختباءم!!ان

عاموفيطفلا.وعشرينخمسةترحصاول!ضهمتوشواقد

جزيرةإلى،بتكيرنأهاكطمنأس!ضيراالتق!طأم8د6

.جزيرة،نورفوك:نف!إا.نورنوك

أكسبهبريطائنحاتأم(.819-أ)139رجلتلر،

نحاتيكباربينمكانة،الفنيةومهارته،وثقته،ذكاؤه

الحديدامشعمالفيالفائقةبراعتهبفضلابتدعوقدالعالما،

عامفيونال،جميلةمعقدةأعمالأواكبرونزالمطاوع

نصبلتصميمدوليةمسابقةفيالكبرىالجائزةم5391

الأخرىأعمالهومن،المجهولالسياسيللسجينتذكاري

.5325والفتاةالمتلاعبون

بإنجلترا،شايرهيرتفوردبمقاطعةبنتمجفوردفىهـلد

.معماريمممهمدسوتدرب

وناتدشاعرم(.0681-161)3صمويلبتلر،

الطويلةالساخرةالرومانسيةبقصيدتهاشتهر،لاذعإنجليزي

،م4661الثانيوالجزء،م6361الأول)الجزءهوديبراس

أساسعلىالعملهذابنىوقدام(.678الثالثوالجزء

المؤلف،كتبهالاذعةنقديةروايةوهيكيشوتدونرواية

علىاشتملتوقد،سرفانتسديميغلالأسباني

بتلر،أيامعاشت،بارزةشخصمياتبينهامنشخصيات

بصفةبتلرويسخر.تاريخيةشخصمياتإلىبالإضافة

جماعاتفىشاهدهمااللذينوالتعصبالنفاقمنخاصة

ذلكومع.الدينيةالبيوريتان

الطبيعةالقصيدةتناولتفقد

منفيهابمابمالإنسانية

وقدأكبر.بتوسعإحباطات

الهامةالكتاباتجمعتم

الكتاباتفيلبتلرالأخرى

والنثر،الشعرفيالأصلية

بعدأم975عامنشرهاوتم

وتشمل،الكاتبوفاة

بتلرصمويلاللاذعالنقدبعضالمجموعة



ف!وءفيالفيلعنوانوتحت،شخصياتعنوأنتحت

القمر.

هرفوردباسمالانتعرفمزرعةفيبتلرولدوقد

قبلبتلر،عنالمعلوماتمنالقليلوهناكوورستر.و

هوديبراس.كتابهنشربعدالشهرةاكتسابه

إنجليزيكاتبأم(.209-)1835صمودللثلر،

وتشبهام()872إيرهوناللاذعةالنقديةبروايتهاشتهر

حيثمن،سويفتلجوناثانجليفررحلاترواية

مسافريراهاكما،الإنجليزيةوالعادات،للقوانينانتقادها

منلونافيهايضيعإيرهونأنغير.غريبجديدعالمفي

فىالمرةالهازئةالنغمةنقيضعلي،الهادئةالتسلية

جليفر.رحلات

الأحياءنهجروايةلبتلرالكبرىالأعمالومن

صورةتعرضبتلر،حياةعنواقعيةروايةوهيأم(.9)30

بالسخرية،حافلةوهيالمجتفالفكتوري،عنتفصيلية

إلا،بالاحترامالجديرةالشخصياتبعضعلىتشتملكما

إلىالنغمةهذهوتعكسعامبوجهلاذعةنغمةذاتأنها

.والدهسيطرةتحتكانتحيث،الحزينةبتلرطفولةماحد

عنوكتبا،لاذعةنقديةأخرىأعمالأبتلركتبوقد

عنداروينتشارلزنظرياتفيهاهاجمومقالاتالأسفار،

لأحدابناوكاننوتنجهامفيلانجرفيبتلرولدالتطور.

القساوسة.

طبيب.(م0991-091)3برونو،يمبتلها

بعملهشهرةواكتعسببالنمساولد،أمريكينفسيومحلل

منيعانونالذينالأطفالوبخاصةالأطفالطبمجالفي

شانكمانسونيالمدرسةمديراكان.عاطفيةاضطرابات

عاميبينماالفترةفيشيكاغوبجامعة،السليمةللنشأة

النفسعلممادةبتدريسقاموكذلك.أم739و4491

بالجامعة.النفسيوالطبالتر!ي،

حيثبهاتعليمهوتلقىالنمسا،بفيينا،بتلهايمولد

عاموفيفرويد.سيجموندالشهيرالطبيبيدعلىتتلمذ

إلىفسافرام939عامعنهوأفرجالنازيوناعتقلهام389

عامالأمريكيةالجنسيةعلىوحصلالمتحدةالولايات

(أم)829البشريةوالنفسفرويدكتابهوفي.أم449

ولبتلهايمفرويد.لأعمالالخاطئةالتفا!ميربتلهايميحلل

اضطرأباتمنيعانونالذينالأطفالعنكثيرةمؤلفات

ومن.الأخرىالاجتماعيةالمشاكلمنوغيرهانفسية

النابضالقلبأم(بم59)0المسبقالحكمأسباب:مؤلفاته

جائزةبتلهايمنالأم(.)969الحلمأطفالأم(،69)0

كتابهعنام779عامالأمريكيةالوطنيالكتاب

181البتولا

وأهميتهاالجنحكاياتمعنىالسحر:استخدامات

الأمريكيالنفسيالطبيبمعبتلهايماشتركام(.)769

الطفلولع:القراءةتعلمحولمؤلففىزيلانكارين

م(.8291)بالمعاني

فياواقغتايسايدإقليمفىصيفىمنتجعيتلودت!ري

جرامبيانجبالفيتقعوالمدينة.الاسكتلنديةالمرتفعات

مسرحويقيمالتشجير.جميلةبقعةفيتوميلنهرعلى

مسرحياتبعستحافلاموسمابتلوشرياحتفالات

بأسكتلنداتتعلقموضوعاتأيأوالأسكتلنديةللدراما

هوبتلوشريوخزانوأكتوبر.أبريلمابينالفترةفي

ويسبحالتوميل.نهرعلىالكهربائيةالطاقةلتوليدمحطة

خلالالخزانعبرالنهر،مجرىعكسالسالمونسمك

تسمىبحيرةيكونالخزان.م027البالغالسمكممر

المحليةالحكومةمقاطعةفيبتلوشريتقع.فاساليلوتش

وكينروس!.لبيرث

إقليم.،تايسايد،بيرث:أيضاانظر

هذهوتبدو،الأسكتلنديةحلفياتهيعكسببتلوشريالمرحمسرح

.المسرحمرتاديأزياءفيبوضوحالسمات

وشجيرةشجرةأربعينحواليمنلمجموعةاسمالبثولا

وأمريكاآسياوشماليأوروبا،منأجزاءفىتنمو،لينة

أفقية.طبقاتشكلعلىيسلخرقيققلفولها.الشمالية

الورقةتشبهصفائحإلىينفصلقلفلهاالبتولاتوبعض

حرشفية()سنابلطويلةهريةنورةالبتولاتوتنتبمتقريبا.

فىالمغلقةالهريةالنورةتظهر.صغيرةازهارعلىتحتوي

لأشجارويمكن.الربئالتاليفيالأنثىوتظهر،الخريف

؟؟حبم

كا!لم



قماشالبتيستا،182

شكلعلىتنموأنالبتولا

فتنمومجموعاتأوأزواج

الغصينات،علىبالتعاقب

ساطعةخضراءوتكون

أطوناإلىوتتحولعموما

الخريف.فيالأصفر

صغيرةالبتولاوجويزات

مخروطيا.وتنمو

من.الففيةالبتولا

الجميلة.القديمالعالمأنواع

بسهولةتمييزهاويمكن

المتقشر،،الورقيبقلفها

ومن،وال!بيضالأسود

المثلمة.الجذعقاعدة

لأغ!هعادطويلةشجرةالبتولااقيلاأغصانوتنحني

لهللبتولاالرفيعالحدع.حميلة.القمةمنعادةالفضية

متقمتر.رقيققل!ال!سالبتولاوتنمو

الرمليةالتربةفىالأكثر

منمجموعةمنيستخرجالذيوالنسغ.والحصبائية

ممهتصنع،الباكيةبالبتولاتدعىالتىالفضيةالبتولاأشجار

مميبريا.فيالربيعموسمفيالعصائر

قلفولها.الشماليةأمريكامنتاتي.الورقيةالبتولا

يم!شبدرجةخفيفارقيقاقلفهاويكونبالتقشر،يتساقط

لأن،الكنوببتولاأيضاالورقيةالبتولاوتدعى.عليهالكتابة

ال!صر.قواربلعملقلفهايستعملون،الشماليةأمريكاهنود

كشجيراتتنموشماليةأنواع.القزميةالبتولا

وهيواحد.مترارتفاعإلىمتناثرةمنخفضة)جخبات(

وتظ!الجبالعلىعالية)سبخة(مستنقعاتلمناطقنموذخ!

الشمالي.القطبأنحاءفيأيضا

ثمينخشبأشجارالبتولامنمتعددةأنواعوتعتبر

منواحدةفهياليابانيةالملكيةالبتولاأما.والنجارةللبناء

خصيصاوتزرع.م03إلىطوأ!اويصعلالأنواعأكبر

الورقية.البتولاثمرةوأوراقجذع

وأالمبهجةالبتولاتحستعمل.الرقائقيالخشبلصناعة

.الأثاثلعمل،الشماليةأمريكافيالموجودةالجميلةالبتولا

أيضا.زينةكأشجارالبتولاتتزرع

وذناعمأبيضقطنيالبتيستاقماش.قماشاليتيستا،

ويستعمل.بسيطةدرجةإشىصقيلوهو،نسئوا!

الكساءبتيستاأوالتبطينبتيستاالمسمىالبتيستاقماش

الكتانيالبتيستايستعملكما،المسرحيةالأزياءلصنع

المطرزاتصنعفي-ساحكاممنسوجأبيضقماشوهو-

أيامنافىالمستعملالبتيستايشتملقدر.المائدة:بياضات

اسمهالق!اشهذاأخذوقد.اصطهناعيةأسسحةعلىهده

صئحيثبفرنسا،كامبرايمنالإنجليزيةاللغةفي

.مرةل!ولالكتار

)سم(ذيفانيسببهالغذافطالتسمممننوعالبتيولية

الوشيقيةالمغزليةالبكتيرياتسمىبكتيرياتنتجه

التربةفىالبكتيرياهذهوتعيشبوتيلينوم(،)كلوستريديوم

تعرفخلايافتنتجالأكسجيننقصفىإلاتنموولاأساسا

تعليبه.ئحسنلاالذيالطعامتلويثيم!ضهابالأبواغ

الماءغليانحرارةدرجةتتحملأنالبوغلحلاياويم!ش

فىالأكسجيننقصماوإذا.عديدةأسساعاتم(001)

فيالبتيوليةسموتفرزتنشطالخلاياهذهفإنماغذاء

وكادت.السمأثرإزالةإلىالطهىيؤديماوعادة.الطعام

تضعأن-التجاريالمستوىعلى-الحديثةالتعليبأساليب

.البلدانمعظمفيالبتيوليةلتسممحدا

فتكاالمعروفةالسمومأشدمنالبتيوليةلمسمويعد

مما،الدماغإلىويصلىالأمعاءتمتصهحيثبالمصاب

المصابيموتوقد.والرئتينالقلبعملتوقفإلىيؤدي

التنفسعمليةعنالمسؤولةالعضلاتشللبسبباختناقا

تطويرتموقد.الاصطاعيةالتنفسبوسائليسعفلمإذا

التسممحالةتشفيلاأنهاإلاالسملهذاذيفانمضادات

تخفيفيمكنهابلبالفعلظهرتقدالأعراضكانتإذا

فحعسب.المرضحدة

بتيوليةباسميعرفالبتيوليةمنحدةأقلنوعوهناك

تناولعنالبتيوليةتنتجوبينما.الرضعيصيبوهوالأطفال

ابتلاععنتنتجالأطفالبتيوليةفإنملوثمحفوظطعام

الأمرالرضيعأمعاءفيسماالبوغوينتج.نفسهالبتيوليةبوغ

الرضاعة.علىالقدرةوعدمالضعفإلىبهيؤديالذي

المنتجاتمنوالكثيرالعسلفيالبتيوليةبوغويوجد

الرضيعيكونالأولىالسنةوبمرور.المطهيةغيرالزراعية

وفاةمنحالاتأنإلاالبتيوليةنموتوقف!أمعائهفيبكتيريا

أحيانا.تحدثقدالرضع
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التدفار(؟)الستحدامطتالتلفازالتردد،تضمينأنظر:.افي

الهوائى.،التردداتنطاقالراديو،

الجلد.تحتالتيوالأنسجةللجلدمؤلمةعدوىالمجثرة

يلين.اللونأحمرصلبنتوءبوجودالبثرةظهورويبدأ

والصديد.بالقيحويمتلئقلائلأيامخلالالنتوءهذأمركز

الصدروفيالإبطوتحتالوجهفيالبثورأغلبوتنشأ

.والأرداف

وفي.العنقوديةالبكتيرياتسمىبكتيرياالبثوروتسبب

جريبطريقعنالجلدالبكتيرياهذهتدخلالحالاتمعظم

سطحتحتالبكتيرياتتضاعفبعدها.أصشعراتاأحد

فىالجسمينتجهاالتيالبيضاءالدمكرياتوتبدأالجلد.

الدمبكريات،البثرةمركزويمتكالبكتيريا.مهاجمة

وفي.بالقيحيسمىماصورةفي-الدمومصل-البيضاء

أغلبفى،ولكن.القيحالجلدأنسجةتمتصالأحيانبعض

رقيقا،ويصبحالبثرةلسطحالعلويالجلدششققالأحيان

القيحصرف!مأنوبعد.الخارجإلىالقيحمنهويخرج

للشفاء.تتماثلالبثرةفإنللخارج

عليهارطبةحارةكماداتبوضعالبثورالأطباءويعالج

وفى.العدوىحدوثعندحيويةمضاداتوبوصف

الجلدفيقطعأوثقببعملالأطباءيقومكثيرةحالات

حادةأداةباستخدامذلكو!م.القيحلتصريفالبثرةفوق

.المشرطتسمى

المصابينمعالمناشفأوالملابسنفصاستعمالويؤدي

منعيمكن،الحالاتمعظموفي.المستوطنةالبثورانتشارإلى

الجلد.نظافةعلىبالمحافظةالبثورحدوث

العين.بثوربمالدملة،الخراج:أيضاانظر

البثرةتكونمراحل

بكتيريادخولبعدتبدأالثرة

إلىالعمقوديةالبكتيريااسمها

.الشعرةجريبطريقعنالجلد

كنتوءالبدايةفىالبترةوتظهر

.اللونأحمرصلب

كرلمحاتتملأحيثيلينالنتوء

مركزالدمومصلالبيضاءالدم

وتهاجمالقيحمكولةالبثرة

البكتيريا.الميضاءالدمكريات

نأبعدللخارجينصرفالقيح

البترةسطحعريصئالحلد

ولعدومتشققا.رقيقاالعلوي

الشرةتبدأأطخارحالقيحبخروجما

الحلأ.البردبمنزلاتتقرحانظر:.الحمىبتور

،الشبابحبانظر:.الرأسسوداءالبنور

الدمل.

أهدابفيهتنموالذيالكيستصيبعدوىالعينلتور

البثور.وتشبه،العينجفنفيغدةتصيبعدوىأو،العين

فهي،العدوىهذهفيالعنقوديةالبكتيرياتتسببماوعادة

الصديد.وتكون،هناكوتنموالعينأهدابجذورتدخل

كيسمنتنتشرالجراثيملأنوأحدبعدواحداالبثوروتنمو

الإنسانفركأوحكطريقوعنأخرىإلىوأحدةشعرة

أكبر.بسرعةالبكتيرياهذهانتشاريمكنلعينه

الجراثيمالجسمفيالبيضاءالدمخلاياتقتلماوعادة

وتنفجرالبثورتهدأوحينئذ،العينبثورعدوىتسببالتي

لمدةالعدوىتستمرعندماولكن.للخارجالصديدطاردة

منمجموعةللمريضالأطباءيصفأنيجبطويلة

الحيوية.المضادات

العين.،البثرة:أيضاان!

طولعلىتمتد،الصغرىاسيافيقديمةبلدةبنيئيا

منأصلابثينياشعبجاءالأسود.للبحرالجنوبيالساحل

الإكريقأنشأ.الشرقيةبأوروباالآنيعرففيماتراقيا

الصغرىلمجآسياقديمةمدينة)وهيخلقيدونيافيمستعمرات

السابعالقرنفىبثينيافئالفرس.وهرقليةالبوسفور(،على

الإسكندرعهدمنمستقلةمملكةبثينياكانتالميلاد.قبلى

روماضمتهاأنوإلىالميلاد،قبل323(-)356ألاكبر

بلينيقبلمنبثينياحكمت..مق74سنةفىإليها

وتظهر.الميلاديالثانيالقرنفيمبكروقتفيالأصغر،

،تراجانالإمبراطورإلىبلينيرسالةفيالنصرأنيةقوةمدى

بثينيا.فيالنصارىمعاملةكيفيةحول

الشرقيةالعاصمةالبثينية،نيقوميديامدينةأصبحت

ديوكليشيانالإمبراطورحكمتحت،الرومانيةللإمبراطورية

.الميلاديالثالثالقرنمنالثمانينياتأواسطفي

كنديجراحأم(.-939أ098)نورمانبتيون،

طبية.خدماتمنقدمهمانظيرالصينفيقوميابطلاعد

معحربفيكانتعندماأم389عامالصينإلىسافر

جبهةفيجراحاوعملميدانيامستشفىفأنشأ.اليابان

بثيونصارم3891عاموفي.طبيةمدارسوأقامالقتال

الصينى.الشيوعىللجيعشالطبيالمدير

بمقاطعةجريفهيرستفيبثيوننورمانهنريولد

أصيب.ام179عامالطيالحقلفيعملهوبدأأونتاريو،

العلاجفىالعامنحووقضىأم269عامالرئويبالسل
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مأ369و2891عاميبينماالفترةفيالمهنةزاول.منه

نتيجةعالميةبشهرةحظيالفترةتلكوخلالمونتريالفى

ولاختراعه،الرئةجراحةمجالفىأجراهاالتيللتجارب

مأ369عاموفىالصدر.جراحةفىتستخدمأجهزة

الحربفييقاتلالذيالجمهوريللجيشبثيونانضم

مدنق!!وحدةأولأنشأنفسهالعاموفي.الأسبانيةالأهلية

شهرا،21نحوبالصينلثيودعمل.التاريخفيمتنقلة

أسدم.ابتسمماإصابتهإثرهناكوتوفي

بمبىالموحودالساعةبرجعلىضخمجرسبلج

يص!!ومتريا،أصنا21الجرسويزن.بلندنالبريطانيالبرلمان

بجدقاتوسمعتح!.2إنى/3.وارتفاعه،م7.2إلىقطره

الراديوخلالمرةدلاولوسمعام985عاممرةد!ولبن

الساعةملرجظهربين!ا.أم239عاماسشةرأسليلة

عامالسنةرأسليلةالتلفازفيمرةلأولغامرةبأنوارالمضاء

عملالتىالفترةفيالموقعذلكفيالجرسوضع.أم949

بلجنةالعضو،العملاقذلك،هولبنجامينالسيرفيها

اسمهاكبرلماننوابفأطلقبنبجيسمى!انو.الأشغال

لدقتها.بالجرسالملحقةأصساعةاواشمتهرت.الجرسعلى

عامحتىوكانتمتريطن54.نحوالساعةوتزن

مسذكهربائيبمحركتملأوصارتباليدتملأأم139

الحين.ذلك

يرجخ7لإ-!ح!ح!لآفييم

حرسالعليا()الصورةبنبج

الساعةبرحعلى!علقشهير

الريطاياكرلمانبمىالموحود

الحرسيرد،بلمدلىاليسار()إلى

ارتفاعهيبلعرمترياطنا12

قرعوقد،م72.وقطرهم32.

.أم985عاممرةل!وأ!

هـ،076-؟)إدريسبنأحمدالبجائى،

فقيه،البجائيإدريمم!بنأحمدأم(.ء93بعد-؟

مدينةوهي،بجايةإلىينمسبمفسر.أصوفيمالكي

عرف.عصرهفىالمغربشميوخعنالعلمأخذ.بالمغرب

الناسفأقبلالعلميةوشهرتهأمرهوذاعوالتقوىبالصلاح

الغليسي،زيدأبو:منهمأعلم،اطلبةمنكثيراوافادعليه

ابنالعلمعنهنقلوقد.خلدونوابن،الرهونيويحيى

علىشرحله.وغيرهمزاغو،وابن،والقلشاني،عرفة

الفقه.أصولفيالحاجبلابنالمنتهىمخصر

الديانةفيالمقدسةالكتبالأحداسماجينابجالمحاد

اسمعليهيطلقوقد،الربأكنيةعندهميعمىوممية،الهندر

السنسكريتية،باللغةالجيتاكتبوقد.فقط)الأغنية(جيتا

اللغاتبعضوإلى،الرئيسيةالهنديةاللغاتإلىترجمث!ا

شنكراأمثالمنالهنودالعلماءبعضكتبوقد.الغربية

الجيتا.علىشروحا

منيتكونللمهابهارتاالسادسالكتابمنجزءالجيتا

يكنولمفصلا81إلىمقسمةالشعر،منبيت007

أصبححيث،عليهشنكراشرحظهرحتىدينىأثرللجيتا

الذينالهندوسعلىمميمالا،أ!سدوسيةاعلىحبيرأثرأ!ه

كرشنابينمحاورةمنأفيتأالجيتاومعفمأفشنو.نيعبدر

حيثكشترا،كورومعركةميدانشيأرجوناالأميراو

كورفاسوالأميرباندافاسالأميراالعماابنىجيوشالتقت

نظرها-وجهةمن-جيتاالبجافادوتناقم!.لوجهوجها

الآخرينتجاهالفردوواجبالصراعهذافىوالباطلالحق

وأن،وال!نساناللهبينالعلاقةعنتتحدثكما.اللهوتجاه

فيعملوهماأوالكرماثقلىمنالناستحررالم!معرفة

.والحاضرةالسابقةحياتهم

فيالوحيدينالمشحدثينوأرجوناكرشنايكنولم

سألالذيكورفاسوالدرشترازرلمجاالملكهاكبلالجيتا،

وقدبليغا.وصفالهفوصفها،المعركةمسارعنمركبتهقائد

لملحربيعدونوإخوانهعمهألناءرأىحينماأرجوناقلة!

حربفيالمشاركةالإثممنأنهوشعرمبررا،لهايجد

كرشناوسألالقتالعنامتنعثماومنالأقرباء.فيهايقتتل

الحق.إلىإرشاده

ضعف،علامةأرجوناقلقأنالبدايةفيكرشناظن

ثمومن،نفسيصراعنتيجةالأميرقلقأنأدركولكنه

بلالبدنبفناءتفنىلاوأنهاالروحطبيعةكرشناأ!هشرح

الحزنمنجدوىفلاذلكعلىوبناءآخر.جسدإلىتنتقل

كرشناأخبرهأخرىناحيةومن.تفاديهيمكنلاشىءعلى

يكونبذلكيقملموإن،القتالواجبهومنجنديبأنه

آثما.
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بهيماقذفلهاراتا،مهاملحمةفىجاءحسبماالكبرىا!لعركة

الهواء.فىلأعدائهالتابعةوالحيولوالحسودوالأفيالبالحمال

معللاتحادالثلاثةالطرقإلىأرجوناكرشناوأرشد

:براهماناللإله

وفقاواجبهأداءعليهإنسانفكل.العملطريقأولا:

شخصي.طموحتحقيقأوماديلعائدتو!غيرمنلطقته

علىوالذهنالفكروتركيزالخلصالعملهذاطريقوعن

والميلادوالموتالميلاددورةمنالخلاصالفردينالبراهمان

جديد.من

التأملعلىالطريقهذاوينبني.المعرفةطريقثانيا:

هذافيالسائرويدرك.براهمانمعالاتحادإلىوالسعي

هذاويؤديواحد.شيءوالنفسبراهمانأنالطريق

الأولالطهريقإليهايقودالتينفسهاالنتيجةإلىالطريق

براهمان.فىالاستغراقوهي

الذيالطريقوهو.والإخلاصالعبادةطريقثالثا:

تصورعلىويقوم،الهندوسيةتطويرفيالجيتابهأسهم

مثالآ.أوروحابصفتهعبادتهيمكنمتجسداإلهاكرشنا

آلاممنالخلاصبراهمانمعالاتحادخلالمنويمكن

الهندوسيةللديانةتلخيصاالجيتاوقدمالميلاد.وإعادةالميلاد

جلاليدركأنالإنسانعلىالصععبمنأنهفيتحمثل

تقربالتيوالأعمالالصفاتحددكما،وعظمتهالإله

الثقةعلىوركز.الناستضلالتيوتلكالإلهإلىالإنسان

كامللتصورجديدةنظرةقدم.كمالهوالإخلاصاللهفي

زعمهم.حدعلىبراهمانفيالتامللاستغراق

علناسبنالناصرأسسهاجزائريةتاريخيةمدينةيئب

لآوبالأخصحمادبنيملوكأحدزيريبنحمادبن

القرنمنالثانيالنصففيال!فريقيالشمالفيزيري

إليه.نسبةالناصريةأيضاتسمىلذا،الهجريالخامس

فيهابنىالتيوهيبوجاية،باسمأيضاالمدينةعرفت

إليهاونقلآنذاكالدنياقصورأعجباللؤلؤةقصرالناصر

الجزائرانظر:والاستقرار.بالأمنفيهاعهدهوامتازالناس

.()الخريطة

طويلمنقارلهالماء.قربيعيعشكبيرطائراليجعة

يذجلديغشاءمنجراباالأسفلجزؤهيحوي،مستقيم

غذأئه،السمكلاصطياديستعمله،مطاطيةمرونة

وهيمخالبها.بينجلدينسيجوترةوللبجعة.الرئيسي

تفقدلكنها،والطيرانالعسباحةعلىفائقةقدرةذات

اليابسة.علىسارتإذارشاقتها

كلالبحاليمطيورمنأنواعسبعةهناك.أنواعه

الابيضبريشهامنهاأنواعخمسةتتميز.الأرضأنحاء

أحدويتميزأجنحتها.علىألحمودريشمنقليلمع

بينما،ورماديأبيضخليطمنبريشالباقيينالنوعين

الريعث!ذوالنوعويعرف.بنيبريشالاخرالنوعتحميز

المناطقطولعلىوينتشرالبنىالبجعباسمالبني

تستوطنبينما،والجنوبيةالشماليةلأمريكاالساحلية

،ام8،ارتفاعهيبلغإذحجماالبجعأنواعأكبرالأستراليالبجع

.الأحيانأغلبدىوالبحيراتالانهارشواطئويقطن
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م!حتمولةوأماكرمترالطةبرحماعاتفييشسثرالدلماسىالبجع

ال!ضيمة.المائيةالأحماتحباءفيأ"الأشحاراكأعالط

أضحلةشاوالبحيراتالأنهارالأخرىالعستالأنواع

أجة.أحثممااوأمري!صاوأوروباأجاوأستراوآسياإفريقيامنكل

مأ8،ارتفاعهلبيزالذيالأسترافياالبجعحجماأكبرها

المتر،ونصفمترينمفرودينجناحيهيببكرضكما

البححجماوأصغرها.كجم51إلىوزنهيصلوقد

جناحيهوعرضمتر،2.1حوافيارتفاعهيبلغالذيالبني

.مترانمفرودين

علىفيعوم،جماعاتفيالأبيضالبجعيصيد.عاداته

نأإلىأمامهمنالاسماكفتفرواحد،صففيلمم!إلماء

بمناقيره،ويغترفهاعليهافينقضالضحلةالاماكنإلىتصل

البنيةالبجعةطريقةوتختلف.المرنةأفواههفييحتويهاثم

!مفرائسهاعنباحثةالماءسطحفوقتطهيرإذالصيد،في

لافتراسها.الماءداخلفتندفع،السطحمنالقريبةالاسماك

تساعدهمتضخمةهوائيةحويصلاتالطائرهذاوبجسم

تحت-حضيرا-جسمهيبقىفلاس!إلماء،فوقالطفوعلى

اندفاعه.رغمالس!

وقد.أسرابفييطروهوأججعايشاهدماوكثيرا

الأمريكيةالأنواعمنالواحد،السربفيعددهيبلغ

الجوفيالتحليقفىوتأخذطائر.00071البيضطء،

الهواءتياراتبفعلارتفعتكلماتضيقحلقاتفي

الحار.

مايتحذمنها.جماعاتفيأعشاشهاالبجعاتوتبني

والأنواع،أجنيةاكالأنواعفوقهالتعششالأشجارفروع

علىتعتمدوالتيالمناقيرمنقطةوالأنواعالظهرزهرية

منالأبيضالبجعويتخذ.الأحرىاالنباتيةوالوادالأكصان

فيلاسيما،لأعشاشهمكاناالأرضعلىالصغيرةالحفر

أرئليضاتإلىواحدةبيضةمنالإناثوتبيضالجزر.

تقريبا.شهرمدةفىفقسهيتما،أبيضجيريلونذات

الكبيرةالطوروتقوم.ريشبلاالبيفرمنصغارهاوتحرج

تحويفإلىجوفهامنجزئياهضمهتمالذيالطعامبإرجاع

داخلمنلتتغذىرؤوسهاشراخالأفتدخ!الأسف!!،امنقارها

المنقار.

الحساسيةشديدةالبحطيور.المهددةالبجعجاة

منتتناقصأعدادهاأخذتقدوأخطارمنبهايحيطلما

ومايلحق،تلوثمنطعامهامصادرمايصيبجراء

تفرلأصابالذيالقصورويعزىتدمير.منأعشاشها

التلوثإلى،البنيةالأخرىوالبيضاء،الأمريكيةالأنواع

الأنواعوأكثر.الكيميائية.د.د.تادمادةعنالنابخ

أوروبافيينتشرالذي،الدلمالحيالبجع:نوعانتضررا

الهندفيينتشرالذي،المنقطالمنقارذووالبجعوآسيا،

ولحريلانكا.

م(.871-؟هـ،ا00-؟)زرعلأأبو،البجلي

بنجريربنعمروبنزرعةأبوالثقةالمحدثأسهـاالعاالإمام

وقيل:الأشو،علىكنيتهاسمه.أحصفيا،أججليااسلهاعبد

جدهعنحدث،ذلكغير:وقيلعمر،:وقيلهرماسمه

عنهم.اللهرضيعمرو،بناللهوعبد،هريرةوأليجرير

بنوعمارةشبرمةبناللهوعبدالعحليالحارثعنهحدث

وفد،العلمكثيرشريفا،نبيلاثقةوكان.وغيرهم،القعقاع

عنه.اللهرضيمعاويةعلىجريرمحده

-9؟24؟هـ،414-33؟0)أبوالقاسم،البجلي

جعفر،بناللهعبدبنمحمدبنتمامأ؟م(.230

المفيد،،الحافظالإمامالدمشقي،الرازي،البجليأبوالقاسم

،أباهسمع،محدثفقيهعالم.الشاممحدث،أصادقا

عبدالوهابعنهوسمع.وآخرينسليماد،ب!وحيثمة

وسواهم.اللباد،والحسن،الأهوازيعليوألو،الكلالي

كتابلهحفاخما.ثقة،الرجالومعرفةبالحديثعالماكان

جزءا(.03)،الحديثفيالفوائد

عبدبنجريرانظر:.اللهعبدبنجرير،البجلي

البجلي.الله

قي!م(.307-؟هـ،84-؟)الكولمحيالبجلي

ثقة،حافظعالممحدث.اللهعبدأبوحصينحازمأبيابن

أبوه.الطريقفىوقيسالنبىفتوفي!.النبيأجدركسار

عنأروىأحدبالكوفةكانماهذاوقيس.صحالي
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منتسعةعنروىفقد،منهعل!اللهرسولأصحاب

صحابةوعن،عوفبنالرحمنعبدعنيروولم،العشرة

الأصولفيمخرجوحديثهالأكابر.عنهوروى،آخرين

أصحمنعنهالحديثبعضهمجعلبلوغيرها،الستة

الأسانيد.

مندفصيدةاسمالبجنونيةنبات.ئباتالبجئوئية،

وتوجد.الأمريكيةالمتسلقةوالنباتاتوالأشجارالشجيرات

شرقيفيبرياوتنموالدافئالمناخذاتالمناطقفيالبجنونية

الألوانمتعددةورودهاوتتخذ.المتحدةالولاياتوجنوبي

أجملمنواحدةالبوقيةالمتسلقةالزهرةوتعتبر،البوقشكل

البرتقالياللونذاتالكبيرةبورودهاالبجنونيةالنباتات

المتألق.

تتمتعالتيالمناطقفيللزينةنباتابوصفهاوتزرع

النباتاتمنوهي،جذابشكلولها.دافئجافبصيف

المتسلقة.

.شجرةالجاكاراندا،بمالكتلبةالتزسلن،قرع:أيضاانظر

لوقيةورودلها.البجموليةفصيلةإلىتشمي،أعلاه،البوقيةاللتسلقةالزهرة

والأشحار.والمتمحيراتالمعترشةالناتاتالمجنوية!صيلةوتضم،الشكل

العربية.الجزيرةفىالأثريةالمواقعانظر:.البجيدي

العالىبحارجميععلىأطلققديمتعبيرالسبعةالبحار

إليهاالمشارالسبعةالبحارأنالكثيرونويعتقد.ومحيطاته

الجنوبي،القطبيوالمحيط،الشمالىالقطبيالمحيط:هى

الأطلسىوالمحيط،والجنوبيالشماليالهادئوالمحيط

فإنحالأيةوعلى.الهنديوالمحيط،والجنوبىالشمالي

نأقبلاستعمالهاجاءوقدحرفيمعنىلهاليسالعبارة

.المحيطاتبعضوجودعنالكثيريعرف

عبادةأبوم(.88-9179هـ،482-02)4البحتري

القرنفيالعربالشعراءأعلاممن،عبيداللهبنالوليد

منأجدادهأحدبحترإلىنسبهينتهي.الهجريالثالث

فيحلبمنبالقرببمنبجولد.نعسبوإليهطيءقبيلة

الشعرنظم،خالصةعربيةنشأةنشأوفيهاسوريا،شمالي

الحلبيةعلوةاسمهافتاةوأحب،حياتهمنمبكرةفترةفي

علىتمامأبوفأثنىحمصفيتمامبأبياتصلبها.فشبب

استوثقفلماالشعر،صناعةفيوصيتهونفحهشاعريته

الوزراءبعضومدحبغدادقصدشاعر!همنالبحتري

الفتحوبوزيرهالمتوكلبالخليفةاتصلثموالأمراء،والقادة

إلىوعادفحزن،فترةبعدمقتلهماشهدثم،خاقانابن

إيوانوصف.المدائنإلىاتحهفيهاصدرهضاقولما.منبج

فيالوصفعيونمنتعدرائعةسينيةبقصيدةكسرى

ومطلعها:العربىالشعر

نفسييدنسعمانفسيعشت

جبسكلجداعنوترفغت

يكنلم"لوفيها:يقولكلمةالمعتزابنإلىوتنعسب

بركةفيوقصيدتهكسرىإيوانفيقصيدتهإلاللبحتري

".الناسأشعرلكانالمتوكل

،لذائذهعلىمنهاجزءاأنفق،طائلةثروةشعرهجفمن

سماحةمنالرغمعلىوبشعرهبنفسهالغرورشديدوكان

لطىء،والتعصبالوطنحبعاطفةشعرهفيتظهر.خلقه

دينيةعاطفةشعرهيحملكما.الفرسحضارةوتمجيد

رثاءوفيه،أكثرهالمدحيشغلكبيراشعرديوانترك.لاتخفى

حينعلىقصائدهمطالعفىالغزلويكثر.قليلانوهجاء

حسبالديوانرتب.الموضوعاتشتىالوصفيتخلل

أبورواياتهبعضشرح،الشعريةالأغراضحمسبثمالحروف

الوليد.عبثسماهبكتابالمعريالعلاء

،تمامأبيبأستاذهاقتداءالحماسةكتابالبحتريألف

ستمائةلحواليالأوائلشعرمنمختاراتفيهجمعوقد

وأربعةمائةفيوعباسىوإسلاميجاهليمابينشاعر

القديمة،الشعريةالمعانيأكثرضمنهاباباوسمبعين

الاختيار.فىتمامأبيحماسةتضارعلاحماستهولكن

معانياسمهاخركتابللبحتريينعسبالشعر.انظر:

الوصففيالبحتريوبراعةإلينا.يصللمولكنهالشعر

الربيع،ووصف،كسرىإيوانوصفإلىدفعتهالتيهي

منوغيرها،المتوكلبركةووصف،الذئبووصف

تجربتهصدقذلكعلىيساعدهوكان،عصرهموصوفات

وتدفق،إحساسهورهافةبالجمالتأثرهلشدةالنفسية
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علىذاكرتهوقدرة،تصويرهوروعة،خيالةوسعة،عاطفته

وهذا،ذهنهفيتتداعىاكتيوالمشاهدالمرئياتاختزان

والشاعرحكيمانتماموابوالمتنبي:المقولةمعنىيفسر

ويظل.المعريالعلاءأبىإلىتنعسبالتي،البحتري

رونقيففعلونمنعندتماموأليالمتنبيمنأشمعرالبحتري

وقرب،التراكيبووضوحالمعانيوسهولة،الديباجة

-النقاديجمعكما-أجحتريالأن،الألفاظوتآلم!،الخيال

شسعرهتقرأ،الخيالواسعأ!بالجمامولعالشعرعلىمطوع

عنصرأييتكلفلاوأنهقلبهينبوعمنيخسابكأنهفتشعر

وانسجامهاالموسيقىبحلاوةشعرهامتازكما.عناصرهمن

ا!لألوان،تصويرفيوأبدع،والمعانىالعواطفمع

يطلبوقد.والملموسات،والمشمومات،والأصوات

أبيإسراففيهيسرفلاولكنهوالبدل!المجازالبحتري

لاهوتمرونقا،يزيدانهللمعنىخادمينويجعلهما،تمام

ساعدهوقد.مأخذهماقربيصطفيبلغمضر،بمايأتي

سلاسلإنهشعرهعنقيلحتىالاختيارحسنعلىطبعه

محيماولاالغزليةالمعانيمنحديثهمافيوخاصةالذهب

زعيمبحقفكان،البحتريبهاشتهرالذيالخيالطيف

الشامية.المدرسة

قوله:السيارةأبياتهومن

مجداوعلوتتواضعادنوت

وارتفاغانخفاضفشأناك

تسامىأنتبعذالشمسكذاك

والشعاعمهاالضوءويدنو

الربيع:لفصلوصفهزكذلك

ضاحكايختالالطلقالربيعأتاك

يتكلماأنكادحتىالحسنمن

الدجىغلسفيالنيروزنبهوقد

نومابالأمسكنوردأوائل

فكانهالندىبرديفتقها

مكتماأمسكانحديثايبث

قوله:غزلهرقيقومن

هجرومنكوملمني

كبروفيك4ذوفي

التقياإذاوماسواء

ووعرخلةعلىسهل

عبذوأنتحراكنتقد

حروأنتعبدافصرت

المعنىحبكبيبرح

مايغرمنكوغرنى

بؤلمىوأنتنعيمىأنت

يسرالذييسوءوقد

معرفةلاكتشافالمبذولةالجهودإلىيشيرتعبيراب

ومهمة.جديدةمنتجاتأوعملياتلتطويرأوجديدة

منتظمةبصورةمعينموضوعشالتحقية!هيبعامةالبحث

الاستعمالاتفيسيمالا،الحالاتبعضوفي.منهجيةأو

ذإبمالمتوفرةالمعلوماتجمعبحثكلمةتعني،العلميةكير

التىالمحاكموقراراتالقوابنفىيبحثالمحاميإنمثلايقال

شخصسيرةمؤلفيطالعوقد.قضاياهبإحدىعلاقةلها

لهشسنىحتى،كتاباتهمنوغيرهاويومياتهورساللهمشهور

صورةتكوينأو،الشخصيةحياتهعنالتفاصي!!جمع

رئيسيةبصورةالمقالةهذهوتنصب.شخصيتهعرواضحة

منالمعلوماتعلىالحصولويم!ش.أعلمياأجحثاعلى

وأمقالةلإعداداللازمةالمصادرمنوغيرهاالمراجعكتب

.أخرىتقاريرأومدرسيواجب

يبحثفبعضهمششى،موضوعاتالباحثونيستقصي

تطويرعلىالباحثينمنكثيريعملبينما،الكوننشأةفى

غيرهمويعاين.معينةصناعيةلأغراضجديدةمواد

الباحثينبعضويحاول.والحيوانيةالنباتيةالخلاياجزيئات

الأمراضمنغيرهأوالسرطانلتشخيصوسائطإيجاد

لدرءولممائلاكتشافآخرونيحاولبينماوأعراضها.

شراءإلىبالناستحدوالتيالأسبابمعرشةأرالجرائ!

معيشة.منتجات

تسهيلإلىالعلوممنفرعشيالبحثيؤديماكثيرا

فيالمنجزةالشطوراتأدتمثلاآخر،فرعفيالبحث

فيمهمةأدواراالحاسوبأجهزةوتطويرالاتصالاتميدان

تقديرطرقساعدت.كماالخارجيالفضاءأسراراستقصاء

علماءالطبيعيةالعلوح!فيالباحثينيدعلىالأشياءعمر

عصورمنالاخرىوالبقاياالأحافيرعمرتقديرعلىالاثار

التاريخ.قبلما

منتجاتظهورمنالبحثأهميةعلىالتعرفيمكن

إلىالكيميائيالبحثأدىمثلا.جديدةوخدمات

تحسينبغيةالخامالنفطاسشخدامفىجديدةطرقاكتشاف

.والأليافوالبلاستيكوصئالمطاطالوقودزيتإنتاج

فياستخدمتجديدةموادتطويرإلىالبحثأدىكما

البحثوأنتج.الأخرىالفضائيةوالمركباتالصواريخصنع

منالدمنقلمثلحديثةطبيةألمماليبالأحياءعلمفي

وتسجيلالسينيةبالأشعةوالتشخيصآخرإلىشخص

عقاقيرتطويرإلىأدىكماكهربائيا.والدماغالقلبنشاط

فىالتحكمأوالعدوىومكافحةالالمتخفيفشأنهامن

القلب.مرض

فيمعيشةمستوىبأعلىاليومالناسمنكثيريتمتع

عنالناجمةالجديدةوالخدماتالمنتجاتبفض!طالتاريخ

علىالمتقدمةالبحوثإنجازاتوساعدت.البحوث
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رفعتكماوالأوجاعالأمراضمنكثيرمنالتخلص

بحياةاليومينعمونالذينالناسمنكثيركاهلعنالمعاناة

للبحوثبأنيعتقدمنهنالكلكنقبل.ذيمنراحةأكثر

خلال-مثلا-بعضهمخشيفقدأيضا.ضاراجانبا

نأ،الميلاديالعشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

جديدةوفيرولمماتبكتيرياالأحياءعلومفيالبحوثتولد

العقاقير.علىتستعصيأمراضاتسبب

فيالنظرالناسمنضئيلعددأمعنالتاريخبدءمنذ

اسميومئذعليهماطلقمليا.فيهاوفكرواالطبيعيةالأشياء

إلىأخرىخطوةبعضهمخطاثم.الطبيعيينالفلاسفة

وإنما،الطبيعيةالأشياءمشاهدةعلىيقتصروافلم،الأمام

أفكارهمصحةاختبرواثمحولها،نظرياتأيضاصاغوا

إرساءعلىالتطوراتهذهوساعدت.التجربةمحكعلى

الحديثالعلميوالبحثالحديثالعلملبدايةالأسس

الميلاديين.عشروالسالغعشراسمادسالقرنينخلال

التيالتجارببفضلالسنينمرعلىالعلميالبحثنما

ميادينفيحيويةأداةأصبححتىروادبضعةأجراها

البحوثتعتمدواليوم.الاجتماعيوالرخاءوالأمنالصحة

والفنيين.العلماءألوفمواهبعلىالصناعيةالبلدانفي

منلابدذلكومع.الأموالمنكثيرإنفاقتستوجبكما

أسرارفهمهوالمطلوبكانإذاكلفتنامهماالبحوثإجراء

السلعإنتاجوتحسينالمعيشةمستوىورفعالكون

.والخدمات

البحثأنواع

عليهويطلق،الأساسىالبحثأولأ،:نوعانالبحوث

ويطلق،التطبيقىالبحثوثانيا،.البحثمجردأحيانا

التطوير.اسمأحياناعليه

لموضوعفهمناتحسينإلىيهدف.الأساسيالبحث

النوعهذاوفي.عمليتطبيقلهيكنلملوحتىمعين

تستخدموكيف؟الذرةتركيبما:مثلمسائلتستقصى

تعملوكيف؟الشمسمنالمستمدةالطاقةالنباتات

؟ال!نسانذاكرة

دوراالأساسيالبحثنتائجتؤديكثيرةحالاتفى

العالمقاممثلا.العمليةالمشكلاتحلفيجوهريا

غايتهأساسيببحثماكسويلكلاركجيمسالفيزيائي

وعبر.الطاقةأشكالمنوغيرهاالحرارةبينالعلاقةتحديد

يستخدمواليوم.رياضيةبمعادلاتبحوثهنتائجعن

بل،سياراتلتصميمالمعادلاتهذهالتطيقيونالباحثون

فعالية.أكثربصورةالوقودتستعملصواريخومحركات

ألبرتالمولدالألمانيالفيزيائيالعالمتحرىكذلك

عنهامعبراوالمادةالطاقةبينالكائنةالعلاقةأينشتاين

الجسمطاقةأنوتعني5=!ح+4الشهيرةبمعادلتة

منالعلماءمكنتوقد،السرعةمربعفيكتلتهتساوي

النووية.التفاعلاتعنالمتولدةالطاقةحساب

رذرفوردإرنعستآخرانفيزيائيانعالمانوهنالك

منهماكلأجرى،الدنماركيبورونيلزالمولد،النيوزيلندي

منالمكتسبةالمعرفةوبفضل.الذرةتركيبفيأبحاثا

تطويرمنالأمرنهايةفىالتطيقيونالباحثونتمكنعملهما

.العرباتمنوغيرهاالفضائيةالمركباتلبناءأفضلمواد

عمليهدفالتطيقىللبحثالتطبيقى.البحث

الأساسىالبحثمننوعيةتحسينأوجديد،منتجكتطوير

البحثمنشيوعاأكثروهوالصناعةمجالاتفيالتطيقي

سبيلفيحالياالمبذولةالجهوديشملإذ.الأساسي

منالمستمدةالطاقةلا!شخدامجديدةطرقاكتشاف

كما.كلفةأرخصصناعيةعملياتوتطوير،الشمس

فعالةطريقةأفضلاكتشافتتوخىالتيالدراساتيشمل

ما.منتجعنللإعلان

أسلوبعلىالتطيقىالبحثيعتمدالحالاتبعضفي

توماسالأمريكيالخترعأجرىفقدوالخطأ،التجربة

دقيقاسلكااكتشافهقبلالتجاربمئاتأديسون

.الوهاجالمصباحفتيلةيستعمللأنصالحا

بصورةالتطجيقيالبحثيعتمدأخرىحالاتفي

نتائجمنالأساسيالبحثإليهيفضيماعلىرئيسية

للأشمعةالأمماسيالبحثاكتشافشكلفقد؟جديدة

ماوكثيرا.السينيةالأشمعةآلاتلتطويرأساساالسينية

مثلا،.الأساسيالبحث-بدوره-التطبيقيالبحثيساعد

لمعاينةالسينيةالأشعةالاتالأساسيالبحثاستخدم

ويؤدي،الأخرىوالموادالبلوراتفيالذراتترتيب

البحثإليتطويرهفىالفضليعودالذي-الحاسوب

الاساسية.البحوثأنواعشتىفىمهمادورا-التطيقي

فقد.البحثمنالنوعينكلاكثيرونعلماءويجري

الكيميائىالعالمبهقامالذيالأساسيالبحثساعد

الدقيقةالأحياءعلمتأسيسعلىباستيرلويسالفرنسي

نأغير.المجهريةالعضويةالكائناتبدراسةيختصالذي

صناعتىتحسينفيرئيسيةوبصورةأيضاأسهمباستير

إلىالراميةالتطبيقيةبحوثهبفضل،الطبيعيوالحريرالنبيذ

القز.دودةعنالافةودرءالفساد،منالنبيذحفظ

العالمأجرى،العشرينالقرنمنالثلاثينياتفى

عنأساسيةبحوثا،فيرميإنريكوالمولدالإيطاليالفيزيائي

ركامبناءعلىبحوثهطبقالأربعينياتوفي.الذراتنوعية

اتخاذبسبب-النوويللمفاعلالأولالاسموهو-ذري

فىمتسلسلتفاعلأولتوليدفيونجح،ركامشكلالوقود

الختبر.
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خ!!كل7-خ

هدهتستحدمما.لموصوعأ!فكحلتفدهـلمهمالأساشةالأبحاث

وأولرعوداأصل!لبتةلإلتاحمحاولةلىالوراتيةالهندسةتقنيةالباحثة

للحبو!.إشاحا

الباحثيعملكيف

بحوثهماموضوعاتتباينمعالباحث!تعمليتباين

أجةأضاااتالحموأتتبعأسحوثامعظماأنغيروأغراضها.

المسألة.أوالمش!ظةتعريف-أ:بعضهاأوكلها

تفسيرأوالفروضوضع3.المتوفرةالمعلوماتدراسة2

النتائج.استخلاص5.الأدلةجمع4.مقترح

ببضئكباراتالمشكلةتعريفيمكن.المشكلةتعريف

فهمإلىالمفصلالتعريرو!ديوقد.الكلماتبمئاتأو

الشروطالتعريف!يشمل،التطبيقيالبحثوفيلها.أفضل

صاحبيفكرقدمثلابها.التقيدالحلعلىينبغىالتي

ومسيلةأفضلعنالبحثفيالحشيشقصمصئالات

رفعإلىذلكيؤديألاشريطةلتخفيفضجئالمحرك

.الالاتهذهصنعتكلفة

باشجوعالدراسةتبدأقد.المتوفرةالمعلوماتدراسة

يعدوقد.بالمشكلةالمتعلقةوالمقالاتالكتبمنعددإلى

،الموضوعفىالمألوفةالرئيسيةبالمصطلحاتقائمةالباحث

يستعينثم.المجالهذافيالمعروفينبالمؤلفينأخرىوقائمة

عنالحا!عوبفىالخزونةالمعلوماتفىليبحثمكتبةبأمين

وغالبا.بالموضوعصلةلهاالتيوالبراءاتالمقالاتمئات

تحتتندرجمقالةكلبعنوانقائمةعلىالباحثيحصلما

الباحثيهتمذلكبعدوخلاصتها،مؤلفهاواسعمالموضوع

له.فائدةالأكثرالبراءاتأوالمقالاتبدراسة

مرممة؟1

لأعتقط

إلتاحإلىالوصولمثل،واقعيةأكثرأهدا!إلىيرميالتطقيالبحث

فيهذهالسيارةارتطاماحتاريسهم.القائمةالمشجاتتحسيرأوحديد

وسلامة.أمماأكثرسيارةتطوير

وضععلىالدراسةهذهتنطوي،الحالاتبعضفي

كثمفعلىتساعدقدللمعث!صلةبيانيةتمحطصاأأونماذح

فيتوجدمثلا،قبل.منأتخطرلماأطموضوعجوان!

بحيثالصغرأوأعبرامندرجةعلىأشياءبضعةالطميعة

ماوهذالها.قياسينموذجبناءدراستهافييفضل

الأمريكي،واطسونجيمسهمابيوأ!جيانعالمانفعله

فىاستخدماعندما،البريطانيكريككهـ.وفرانسيس

عالميعتمد.الباحثعملأنشطةمعتاحاليوفرةاللعلوماتدراسة

ي!المستحدمةالبياناتدرا!ةفيلالإسراالحاسو!علىهذاالأرصاد

.الممطرةالأعاصيرعنوالتبؤالمراقبة
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ففي.الوراثةفىالمتحكمةالكيميائيةالمرسلاتدراستهما

علىلجزيءنموذجاوكريكواطسونصممام539عام

.مجدولحبلأومفتولبسلمألضمبهمزدوجحلزونشكل

ضوءإلقاءإلىبيانيمخططأورسموضعيفضيقد

دمتريالروسيالكيميائىالعالموضعفقد؟الشكلعلى

أطلقالكيميائيةالأوليةللعناصررسمامندليفإيفانوفش

المتماثلةالعناصرفيهادرجت،الدوريالجدولاسمعليه

فيثغراتهناكوكانت.منتظمةلفواصلوفقاالخصائص

عناصربوجودالتكهنمنمندليفمكنتالدوريالجدول

بعد.مواضعهاتكتشفلم

المتوفرةالمعلوماتالباحثونيستعمل.الفروصوعمع

وأمعروفةحقائقتفسيرفيينجحقدفرضلصياغة

مجالاتفتحالجيدالفرضشانومنتنظجمها،أوتوحيدها

أيضا.للبحثجديدة

عندوالبصيرةالمهارةمنبفيضالباحثينبعضتميزوقد

وهويومذاتيتساءلأينشتاينأخذمثلا،.الفروضصياغة

نأفلحظ.والمكانالزمانبينالعلاقةعنترامعربةرابمط

يتخيلأنحاولثمالضوء.علىتعتمدحولهللأشياءرؤيته

الترامممرعةقاربتلوفيماوالشارعالعربةصورةذهنهفي

نظريةصياغةإلىالتساؤلاتهذهأدتالضوء،سرعة

ثورةأحدثتالتيالنسبيةالنظريةباسمالمعروفةأينشتاين

.والمكانالزمانحولالعلمىالتفكيرفى

للاختبارقابلةفروضصياغةالباحثونيحاول

أينشتاينن!يةاقترحتمثلا.الأخرىوالوسائطبالتجارب

أوكنجمالكتلةضخمجسمبإمكانأنهالنسبيةفى

وقد.بجوارهمارضوئىشمعاعمسارتحريفسياركوكب

مشاهدتهملدىالحقيقةهذهذلكبعدالفلكعلماءأثبت

منمقربةعلىضوئهامرورعندللنجومالظاهريالحيود

بريطانيانباحثانوأجرى.الأرضإلىطريقهفىالشمس

فرانكلينإلسيوروزالندولكنز،فريدريكهيوموريسهما

الريبيالنوويالحمضعلىالسينيةبالأشعةدراسات

واطسنبعدفيمالمماعدتأندالأكسجينمنقوص

وأثبت،المادةلتلكصحيحنموذجتصميمعلىوكريك

وضعهالذيللعناصرالدوريالجدولأهميةالكيمياءعلماء

هوجديدعنصروجودلإثباتاستخدموهعندما،مندليف

مجهولةكانتأخرىعناصروعدة،الجرمانيومعنصر

الكيميائية.خصائصهاوصفمعسابقا

أنواعهااختلافعلىالبحوثتنطوي.الأدلةجمع

معداتأستعمالمعلجفالأدلةالتجاربالمشخدامعلى

.الغرضلهذاخصميصامصممةالحالاتبعضفى

معقدانجهازان،الفقاعةوغرفة،الخيمةغرفةفمثلا،

والجسيمات،الإلكتروناتلاكتشافصمماجدا

الباحثيهتبعضيستخدمبينما.الذرةداخل،الأخرى

معلوماتاكتشافبغيةجاهزةبسيطةمعدات

ألفردالأمريكيانال!حياءعالمااستخدمفمثلا.جديدة

فىعاديةمطبخخلاطةومارثاتشيس،هيرشىدي

المعدية.للفيروساتدرالمشهما

ماكثيرا،الجماعاتأوالأفرادبسلوكالمهتمةالعلومفي

ويدرس.الأدلةلجمعالميدأنيةوالمشاهداتالمسوحتستخدم

الناسمنمجموعة-الميدانيةمشاهداتهفي-الباحث

اليومية.حياتهمأمورفىومشاركتهبمبمعاشرتهم

حيويأمرمنتظمةبصورةالادلةجمعأنومع

الصدفة.تلعبهالذيالدورنتجاهلألاينبغيفإنه،للباحث

وروبرت،بنزياسارنوالأمريكيانالفيزيائيانأجرىمثلا

لكنهما،الإذاعيالاستقبالتحسينغايتهاتجارب،ولسون

سلكية(الاإشعاعيةموجاتتجاربهما!حياقفياكتشفا

هذهتحليلبعدوتبين.الكونأنحاءجميعمنآتيةضعيفة

الوا!فياكتشفاالعالمينهذينأنالإشعاعيةالطاقة

زمنقبلوقعضخمانفجارمنالمتبقيةالطاقةمخلفات

يدعىماهوهذابأنالفلكعلماءمنكثيرويعتقد.طويل

لآ-

الاتنينأوالإح!كمائيةوالتقنيةالممطتىمنشيئاتتطل!قدالنهائيةالنتائج

بياليرسمتقييمفيالعالمادهذاديشترك.البحثنتائجلتحليلمعا

الصخور.فىالجوفيةالمياهطمقاتص
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بهليخلقوتعالىسبحانهاللهقدرهالذيالعظيمبالانفجار

مضت.!شةبليونعشرينأوبلاي!ت،عشرةمنذالكون

استخلاصفيالباحثيلجأ.النتائجاستخلاص

كليهماأوالإحصائيةأطرتاوالمنطقاستخدامإلىالنتايج

بتحليليقومثراالميدانيةالمشاهداتواوالمسوحالتجاربمن

الكمياتتحليلالحوامميبتسه!!ماوغالبا.النتائجهذه

.المعلوماتمنالهائلة

أساسيأهو:لنوعهتبعاالبحثنتائجعرضويختلف

نتائجهممنكتيراالأسامميوناالباحثونويعرض.تطبيقيأم

قما!أحهايمإحيثامخ!صمة،أمحلميةاالمجلاتبالنمث!هـفي

ضية!يراجعهاأنقباتنشرلارالعلماء.منكيرهمالنشر

أضهاأصامدىعلىأط!صماالمتحصصه!الخبراءمن

فيجخودهمثمراتأجاحثودأيقدمكذأسك.وجودتها

الرابطةأوالملكيةحصالجمعيةالمهنيةالجمعياتاجتماعات

حولكتباالعلماءبعضويؤلف.العلوملتقدمالبريطانية

أيضا.دراساتهم

فييعملونفمعظمهماالتطيقونالباحثونأما

بحوتهمانتائجالممتغلالشىتأملاكتيالأعمالشركات

ماكثيراولهذاحديد،منتجصنعنتيجةالماللكعسب

يخفونوقدالتطبيق!ت.الباحثينبأعمالأ!سريةاتحيط

براءةعلىيحصلواأنإلىأوالأبدإلىجهودهمثمرة

إلىالمؤديةأختائجاوتؤوللحقوقهما.حمايةاختراع

الشركةملكيةإلىجديدمشجأومفيدعملأسلوب

.البحوثهذهرعتاكتى

البحوثتمويلكيفية

إعدادعلىطائلةأموالإلفاقالبحوثتتطلب

وتأتي.الباحثينمرتباتودفعالأدواتباوتجهيزهاالختبرات

منرئيسيةبصورةالأغراضالهذهاللازمةالأموال

.الأعمالاوشركاتالحكومات

الدعمعديدةبلدانفيالح!صماتتقدم.الحكومة

المصالطريقعنذلك!!انسواءأمحلمىاللبحثا!اش

تقومماوغالبا.المخحبتوزيعالم!طفةأعيئاتاأوالح!صمية

دعمهاإلىإضافةالبحوثأ!بأعماذاتهاا!صميةأ!المصا

اجاحث!ت.اصتأخيركحاالمالط

الوطيةالإدارةتمولمثلا،.الأمريكيةفالح!صمة

الأموالبتوزيعبدورهاتقومالتي)ناسا(والفضاءللطيران

مصلحةأيةواجبومنبعملها.المتصلةالمشاريععلى

فيخططهاعنمفصلبيانتقديمناسامثلحكومية

الكونجرسفيالختصةاللجنةتعقدهالذيالاجتماع

شهاداتإلىعادةوتستفاللجنةالغرضر.أ!ذاال!مريكي

اللوائحوتصاغ.أجارزيناامحلماءواالمهسيةالجمعيات
هذهضوءعلىالمطلوبةالأموالابمنحأصلسماأضشريعيها

إقرارهابعدلتصبحال!صنجرسإلىترس!!ثم،أصشهاداتا

هائلة.إمكاظتدائماتتطل!المتحدةالولايات!ي،لتميسيالقوميريدحأوكمحتبر!يالحهارهدامتا!،ستعمالالبحثفىاللستخدمةالملعدات

.والمؤلسساتالححومةمنعادةالأموالتستقطك!
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للمصلحةيتسنىبعدها.المفعولنافذةرسميةقوانين

التيللطلباتاستجابةالأموالبهذهالتصرفالحكومية

كلولدى.مجموعاتأوأفراداالباحثينمنتتلقاها

المشاريعمنكلتحليلمهمتهعلمىفريق-غالبا-مصلحة

لاشتدادونظرا.أهميتهمدىوتقديرحدةعلىالمقترحة

إلايتلقاهلاعادةالماليالدعمفإنالأموالهذهعلىالمنافسة

ثمراتتعطيأنيتوقعالتيالمشاريعمنمحدودعدد

الأموالوالعلومالتربيةمعلحةتتلقىبريطانياوفي

إلىبعضهاويذهبسنويا.للبحوثالخصصةالحكومية

بتوزيعبدورهيقومالذيالهندلمميةوالأبحاثالعلوممجلس

التعليممعاهدمنوغيرها،الجامعاتعلىالماليةالمنح

الدوليةمشارلإلأبحاثعلىالباقييصرفبينما،العالي

.الأبحاثهيئاتوتمويلالختبراتوتجهيز

تعتمدالتيالشركاتتنفق.الأعمالشركات

مواردهامنقسطاحدشةتقنيةاستخدامعلىأعمالها

منهايتعلقما!حيماولاالتطيقية،البحوثعلىالمالية

هذهبعضلكن.المنتجاتوصنعالصناعيةبالعمليات

البحوثعلىميزانيتهامنجزءاتنفقالشركات

بأعمالمختصقسممنهاعددولدىأيضا،الألحساسية

والتطوير.البحوث

معظمتفاصيلسريةعلىالأعمالشركاتتحافظ

منافسيها.تجسسمنأبحاثهاحمايةفيمنهارغبةبحوثها

لسلعالمنتجةالصناعيةالنقاباتتتعاونماكثيرالكن

هذهتستهدفوقدوتنفيذها.البحوثإعدادفيمتماثلة

توحيدأوالعملياتأوالمنتجاتنوعيةشسيزالبحوث

ما.منتجمعايير

اللازمةللأموالأخرىمصادرهنالك.أخرىمصادر

الأموهيئةكالمؤسساتوتشجيعها،البحوثلإجراء

وتدعمالعلماء.إليهاينتميالتيالمهنيةهـالجمعياتالمتحدة

والشركاتالجامعاتبهاتقو!التيالدرامماتالمؤسسات

المتحدةالأموتنفق.الاهليةالبحوثوهيئاتالصناعية

عددوضبط،الأغذيةبتطويرالمتعلقةالبحوثبعضعلى

وتعقد.النوويةللطاقةالسلميةوالاستخدأماتالسكان

فيهايعرضدوليةاجتماعاتالمتخصصةالجمعيات

التيالأمورفيهاويناقشون،جهودهمثمراتالباحثون

تعنيهم.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الدوافعألحاث

علم،لاحتماعا

لاختراعا

لإعلادا

علم،دنسال!ا

السوقبحوث

الط!

العلم

،علمالنفس

صلةذاتأخرىمقالات

اللإحصاء

العاماشأيامشطلاع

جامعة،المتحدةالأم

مؤسسة،ندرا

لمجبرا

لمكتمةا

يعرفدراسيلحقلالأصليالاسمالنفسيالبحث

والدراسةالتحريويشمل.الموازيالنفسعلمباسمالآن

حقلخارجهىالتيالعقليةالنفسيةبالظواهريعرفلما

ناحيةومن.المالوفةالسلوكوقواعد،العاديالنفسعلم

ووجود،الأرواحتحضيرعلىالنفسيالبحثركزتاريخية

إلىالاهتماميوجهوحديتا.البختوقراءة،الأشباح

والإدراك.بهالمتعلقةوالظواهر،الإحساسوراءالإدراك

شخصآخرأفكارمثلبشيء،وعيهوالإحساسوراء

وأ،الشمأوالبصر،أو،السمعحواساستخدامبدون

اللمس.أو،الذوق

بظواهرالتاريخمدىعلىوادعاءاتأقاويلوردتلقد

.إنكارهيمكنولامنه،التحققيمكنلابعضهانفسية

أساسايستنبطأنالنفسيالمجالفيللبحثويمكن

عنيكشفأنأو،موجودةالنفسيةالظوأهربأنللافتراض

تلكمثلوجودبأنالعلماءأكثرويعتقدوخدعتها.زيفها

بعد.يثبتلمالظواهر

الاستبصاربم،الإحساسوراءالإدراكأيضا:انظر

التخاطر.؟الأرواحتحضيربمالموازيالنفسعلم

المجط.:انظر.لبحرا

يصلالشماليالقطبىللمحيطذراعالأييضاليحر

روسيا.منالغربيةالشماليةالأجزاءداخلإلى

الأبيض،البحرفيوميزنودفيناأونيجا،أنهاروتصب

واركينجل.أونيجافهيالبحرهذاعلىالمدنأكبرأما

الملاحةولكنيونيوإلىسبتمبربالثلمنالبحرويغطى

الفولجا،دفينا،أنهاروترتبط.الصيففىكثيفةتكون

الباحثاكتشفوقدالأسود،والبحرقزوينببحرالدنيبر

.التاصئالميلاديالقرنفيالأبيضالبحرأوتارالنرويجي

البحريةالطرقأحدالمتوسطالأبيصالبحر

منفكثيرالعصور.أقدممنذالعالمفيالرئيسيةالتجارية

واليونانمصرحضاراتتضمنتالشالمبكرةالحضارات

وفي.شواطئهامتدادعلىتطورتقدوروما،وفينيقيا،

ومناطقهالمتوسطالأبيضالبحرجزرتعتبرالحاضرالوقت

العالم.فيشعبيةالسياحيالجذبمناطقأكبرمنالساحلية

يموسطكونهمنالتسميةتأتي.والحجما!لوقع

تقعفأوروبا.المتوسطبالبحرتقريباتحيطفالأرضف،الأر
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أما.الحنو!إفيوإفريقيا،انشرقإلىوآسيامنه،الشمالإلى

المتوسصأالاليضالبحرطارقجبلمضيقفيربطالغربشي

الأبيضاالبحرالدردنيلمضي!تويربصأ.الأطلسيبالمحيط

الجنوبوفي.الأسودأسحرواوالبوسنورمرمرةببحرالمتوسط

عنالمتوسطالأبيضأجحراالسعويسقناةتفص!!الشرقي

هدايقطعاصطاعيمائيممرالسويصر،فقناةالأحمر.االبحر

البحرب!تالقناةعبرأصسفنارتبحرالأرضامنالضيقالشريط

.الهنديوالمحيطالأحمراوالبحرالمتوسطالأبيض

المتوسطالأبيفبىأجحرامساحةتبلغ

ا!ذياأ،سود،1أجحرامساحةوتبلغ2.كم02151لأ...

المتوسط،الألمجضاأجحرامنجزءأالكثيرونيعتبره

الأ.ا11ءأذ.صال!:ان2ح009.705

بيمرجحرر!!سيرء.صم

أ!احدةاأ!ذرا!ات!صنأديم!سدرجةإلىكبيرالمتوسط

الادرياتي!يالبحرمنكلاالأذرعاهذهوتشمل.بحرامنها

للبحرطولأقصىيبلغ.والتيراني،والأيونيإيجةودحر

طارتجبلمضيقبينكم/0543حواليالمشوسط

للبحرعرضأقصىويبلغ.تركيافيوالإسكندرونة

أصسابقة(.)1ويوغوسلافياليبيال!تك!ا079المتوسط

بوساطةالمتوسطالأبيضالبحرينقسمالبحر.قاع

حوضين،إلىوتونسصقليةبينتمتدالماح!تحتجبلية!علسلة

يبلغو.العربيالحوضمنأعمقالشرقيالحوضأنغير

ءد؟"63أسهعمرتوأقصىأم،0075البحرعمة!متوسط

أجا.وإيصااأجوناناب!تأ!اقعاالهيلينيالمنخفضفيوذلك

البحرمنطقةعبرمتكرربش!صلالأرضيةاالهزاتتحدث

فقد.تركياوغربياليونانفيحصموصا،المتوسطالأبيض

الأبيضالبحرفيالجزرمنال!ضيرالبركانيالنشاطشكل

المنطقة.فينثمطاالبراك!تمنالقليلومازال.المتوسط

وفيزوف.و!شرومبوفيأتنا،جبلمنكلاتشملوهذه

بحرفيالمنطقةتاريعفيالبراكينثوراتأعظمحدثت

وقعالذيالانفجارأزالإذ..مأق047عامحواليإيجة

تعرفكانتوالتياليونانيةثيراجزيرةمن2كم08آنذاك

هذاأنالباحثينبعضويعتقد،سانتورييباسمسعالقا

كريت.حريرةفيالمينويةالحضارةدمرربماالانفحار

البركانيوالنشاطالأرضيةالهزاتالأرضعلماءيفسر

تتألفالنظريةهذهبمقتضى.التكتونيةالصحافبنظرية

فيمموجةصحيفةعشرةاثنتيحواليمنالأرضقشرة

قارتيالصحيفتانهاتانوتحمل.ومستمرةبطيئةحركة

ولضغطبعضا.بعضهمانحووتزحفانوإفريقياأوروبا

الأبيضاالبحرمخطقةفيوتمددهاالأرضقشرةحركتهما

والبراكين.الأرضيةالهزاتمحدثةالمتوسط

الخلحانمنالكثيرتحترقوالجزر.الساحلخط

الكثيرفيشملالمتوسطالأبيضاالبحر!عاحلخطالصغيرة

التلالترتفع.والبلقانكإيطالياالكبرىالجزرأشباهمن

تستحوذ.السواحلمعظمامتدادعلىالمياهمنحادبش!ط!

السهولتقعإذتعرجاأقلىساحليةمناطقعلىوليبيامصر

الأبيضالبحرجزرأكبر،صقليةتعتبرالبحر.امتدادعلى

الجزرأما2.كم807.25مساحتهاتبلغإذالمتوسط

سردينيا،فهيالحجميتسلسلهاححسبالأخرىال!!رى

كريت.،كور!ميكا،قبرص

الأبيضالبحرسطحعلىالحرارةمتوسطيبلغ.المناخ

وحتىم527تبلغقدالصيفوفي،م651حواليالمتومعط

عنالبحرسطححرارةدرجةتنخفضمانادراأحشتاءافي

بسيطبشكلالمياهحرارةدرجةتتباين.مئويةدرجاتأرلع

بينتتراوحإذالبحر،قاعقربرأ!سطىاالأعماقاشي

أصشة.اخلالم51-5أ3

بالبحرالمحيطةللأراضيالدفءالهائلةالدافئةالمياهتمنح

البحرمنطقةأقطارمعظموتحص.مداريشبهومناخا

وقدممو.معتدلوشتاءجافحاربصيم!المتوسطالأبيض

الأبيضالبحربمناخيعرفأصبحماالظروفهذههيأت

ويسودالعال!ا،منأخرىمناطقفيظهرلوحتى،المتوسط

وهما،المتوسطالأبيضالبحرأقطارمنقطرينالمداريالمناخ

السروكوباسمتعرفساخنةمحليةرياحتهبوليبيا.مصر

أوروبا.جنوبنحوإفريقيامنالمتوسطالأليضاأجحراعمر

عبرفرنسافيالجافةأجاردةاالمسترالرياحتهبالمقاللشير

المتوسط.الأليفراأجحرا

المحيطمنالمتولممطالأبيضالبحرمياهمعظمتأتي.المياه

الأبيضالبحرفيتصبكماالأسود.والبحرالأطلسي

والنيلالأسبانيإيبرونهرتشملىكبرىأنهارعدةالمتوسط

انخفضتلقد.الفرنسيالرونونهرالإيطاليالبوونهر

العاليالسدإقامةبعد،أم649عاممنذالنيلنهرمساهمة

البحرمناخيحدث.مياههمنجزءايحجزالذيأسوانفي

ونتيجةمرتفعا.تبخرمعدلالجافالدافئالمتوسطالابيض

مياهمنملوحةأكثرالمتوسطالأديضالبحرمياهفإنلذلك

الغالبفيالمتوسطالأبيضالبحرويفتقرالأطلسيالمحيط

المتوسطللبحرقويبحريتيارفيأتيوالجزر،المدلظاهرة

المحيطمنآخربحريتياريأتيكماالألمسود.البحرمن

الشراعيةالملاحةأياموفي.طارقجبلمضيقعبرالأطلسي

والقواربالمراكبعلىالصعبمنيحعلالتيارهذاكان

المتوسط.الأبيضالبحرمنالأطلسيالمحيطإلىالوصول

منيتألفأعمقبحريتيارالسطحيالتيارهذاتحتيوجد

نحوالمتوممطالأبيضالبحرمنتجريكثيفةمالحةمياه

الأطلسي.المحيط

والمناظر،الدافئالمناخيجذب.الاقتصاديةالأهمية

المتوسطالأبيضالبحرلمنطقةالتاريخيةوالأهميةالجميلة



591المتوسطالأبيضالبحر

--فيتدكا-7-"-/--ج،ير-ىكالاكاكا3لأ-7ر//كا33-كا.كاكا--كاكا33كاكاء-/"كا33-33ء3لا--خكا-ء---كا،فا-كا-3لإكا-كاممتر!مكحم!ع!اثيا!خ!ق!حرور!! !---ضججض---لا-س!ى-ؤ-،؟لح-كاك!و3س،ء-؟3333سركأكاكاكاكا-

كاو-كاول!-!قعر*صص7:

بر-+--3؟-!---!إ؟س-شم3/ر،لالمعكاكاثم-سط3--س،---أصكاكا3كالوحافيآ"3ء\\د،لأ*ممرر!بصر---س--71

عصد--دل!ءكا-كا؟!33؟"ور!؟-03*،لد؟ثواكاص\\!صي(صمم!يءهـ71!13ص

ددؤ-ح-خح،--"-ل!3كاكا3كا/"ء.كا.كا*،33"3---ذ---3-ع-يريالأصحمسلأ

"؟ير-!-!يز!/؟كا!كا،3لا3ع.ىء+

--ش--/كا33لأ-كا"كاكاكاكا--س-د!!!،*كا-،،ورهـ!ص33كاا-ءيثخا!يال!ثرو-كاءأبمحخهمبركا-س-صس-----ح!كاءلىكاد/
3،ر/ا-ء--س-!--سس+-خءا*!7

س؟قيكاصكاكا-/"3ءكاكا3عكا-كاكا-كاكا2ثمؤكقكضض-!-ير!ئج-؟-؟--بير3لإفكا3-ددتو-كاص-3-!!3كا3--د3كا-33!كا!متغيهروحمس "-يم-خ!3كا33ء،3لح+7-يرير3-ء-يمس--؟خ،--!----،!-7---"حد7ط77؟-اسؤا!حلأ1-عحعكيما

-7--و!-3س--2---سس--ح--7يخو3!لل!بما7،ء-دلأإالفان!لا4ج!ررلابو*!كح!--ىئ3كا،ا؟رزيع!كأول-ءعبرموةثيرح-

-"-كا؟كاكا،مدبابتا-صوكا3-ط!جمدو--سم"خ؟،،---"رس-س-

-تظى3--س--كا77-+يررسس،لأ------؟=

--،7!-دخ-3+"--،-ش!ر.،---*3!ءأكلىأ43كا3حشكالا/

رسسطع77كاكأ؟يئقيخ-3د----سح--!!ك!كاء

ء-س؟--7-يخكاح،*سوخ؟!*-تيدبهيئقيح+-تي؟كمإ--7!يثشممحممن!-/حبئ-؟لتيهئخ!ي!حهورث!3الموفيلأ!لأور!ا3!*حلأاصأعز-؟ح3-ثؤك!كاع

ض!!-ص-شهـكارءطاتجول!مصرص--ح!صهررإنرء!!+---س+!سك!دلثه*ء!--س-كاب---7ا؟!!33!!د*ه!3كأفيى!-7كا--،-صورز.كا-كموري! ----؟77-3--مصل!كاكا-ى!-س-م"س-؟و-؟ح+س!--كا--س-خ-
-يرد،-!-كاس--؟"كلح!!لأ6!لأىء!ط!لاص!كايز؟3-ج--ء-

ح-33-"س-كا-كا؟،جس!سوا-؟تر+--ى--لا!يم؟يمخك!؟9؟!ء9كرلجثصى-؟-شكا/صكا"-
ممرحمصع3كاكاكا،قكاوىكاكا!--"---"+-ءلىص!ت!.

كاكا!ر-ر!وو!ى4!تهـفى7!رصن--!د!!4!ءبر!+3بيوولاكا؟ يهر-أجمييربىلاكا!لإكاايمجر)يمرير-كاع4/!لطا-و---"خ؟---!-----7+---!،7+-----،س-

صء-"-سسفي-حا؟-ء!-سح!--ص!7---+ري!سكت!-!-.لاثئا،ع!أي!رلن المتوسطالأبيصالبحر7-----أ:،-+---ا*!

ا!لأ

--عمقم002إلى!صفرمىءكا31033(كاد33كاءل!ثلا-33-لاجى%ءلابنغتريكا3كاكاص-33-إ-كالأ-"كا-3ء3كا-كا:كا3كا،كا"31--

م000،2لىإ002م!-كا---7خلملم

م000.4م!اعمق-كاأويفديهـتسام!6!!لم.صكا2"!3!مصركاكاض3؟ح!!لأآإيجررلأ!!ر!!ا م000.4الى000.2م!"!سس؟لإير---ءس-ءكا!3كا!-

كا3---ء/ركاكا3-ي!د!د!بكاكا3--3!ك!3كاء3-3مملالأ

الدوليهالحدودفيمرجعاليستالخريطةهذه

ذاتمنتجعاتالمنطقةتشملإذسنويا.السياحملايين

والريفيرا،الفرنسيةوالريفيرا،اليونانكجزرعاليةشعبية

اسمابقة.يوغوسلافيافيالأدرياتيكيوالساحل،الإيطالية

قليلواسعنطاقعلىالتجاريالسمكصيديعتبر

هامامصدرايبقىلكنه،المتوسطالأبيضالبحرفىالأهمية

البحرمنأجحرياالطعاميشمل.المنطقةسكانلإطعام

،الروبيان،السردين،الأنشوفةأسماكالمتوسطالأبيض

والإسفئ.المرجانالبحرمنيستخرجكما.التونة

بحرياطريقابوصفهالمتوسطالأبيضالبحريستخدم

السفنفتستخدمواسيا،الأوسطبالشرقأوروبايربطمهما

والأحمر.المتوسطالبحرينبينطريقاالسوي!قناة

البحرتكونتفسيريمكن.المتوسطالأبيضالبحرتكون

فقبل،التكتونيةالصحافنظريةخلالمنالمتوسطالأبيض

أرضيةكتلةتشك!!القاراتكانتسنةمليون025حوالي

تطورضخماخليجاتيثسبحروكان.بانجىتدعىواحدة

لبانجي.الشرقيالساحلعلىالمتوسطالأبيضالبحرليصبح

بالزحففبدأتقاراتإلىبانجيانقسمتالقرونوخلال

الزحفأثناءإفريقياودارت.الحاليةأماكنهانحوالتدريجي

باتجاهأوراسيادارتبينما،الساعةعقارباتجاهبعكص

مائياطريقاالقاراتهذهحركةفتحتوقد.الساعةعقارب

الأطلسيبالمحيطإياهموصلةللبحرالغربيالطرفأقصىفى

القارتينهاتيندورانأغلقوقد،سنةمليون65حواليقبل

الأبيضالبحرأخذوبذلك.تيشلبحرالشرقىالطرف

الحالي.شكلهالمتوسط

المتوسطالأبيضالبحرأنالأرضعلماءبعضيعتقد

مليون5.5-5.7حواليقبلمرة12حوالىجفقد

إفريقياقارتيحركةالفترةهذهخلالعملتوقد.سنة

.طارقجبلمضيقوفتحإغلاقعلىباستمراروأوروبا

بعدبالجفافيأخذالبحركانفيهاأغلقمرةوكل

فقطتتبقىوكانتالتبخر،منسنة00021حوالى

المالحة.البحيراتبعضعليهاتتناثرشاسعةصحراء

المحيطمنالمياهتتدفقكانتالمضيقينفتحكانوعندما

هذاويحملضخما،مائياشلالآمكونةالأطلسي

تحملهماضعف000.1حواليالمياهمنالشلال

البحرملءوتعيد،الشماليةأمريكافينياجاراشملالات

عاموفي.سنة1..حواليخلالالمتوسطالأبيض

الصحراوية.النظريةتؤيدشعواهدالعلماءوجدام079

متنعلىكانواالذينالجيولوجيونحفرالعامذلكوفي

قلبفيتشالنجرجلومارالمسماةالأبحاثسفينة

وقد.الأبيفالمتوسطالبحرقاعمناخذتصخور

متبخراتتدعىمعادنعلىالصخورهذهاحتوت

المالحة.المياهتبخربفعلتشكلتالتبخر(،)رواسب

الأبيضالبحركان.المتوسطالأبيضالبحرتاريخ

نمتفقد.تاريخهطوالحضاريازدهارمنطقةالمتوسط

المتوسط،الأبيضالبحرشمواطئعلىالقديمةالحضارات

شحإلمناخفقدلتطورها.مواتيةالظروفكانتحيثما

البحرمياههدوءجعلكما.البشريالامشيطانالمعتدل

سهلا.بالبحرالعمل،السنةأياممعظمالمستقرةوالرياح



الأحمرالبحر691

والجزرالطبيعيةالموانئبوفرةالبحرتميزذلكعلىعلاوة

كموانئ.استخدامهاالبحارةبإمكانكانالتيالكثيرة

الحضاراتأولىالمصريةالحضارةتكونأنالمرجحومن

نعمفقد.المتوسطالأبيضالبحرمنطقةفيتطورتالتي

..مق0031حواليموحدةوطنيةبحكومةالمصريون

وأول..مق0003عامحلولمعالكتابةنظامواستعملوأ

ظهرتالتىالمينويةالحضارةكانتمهمةأوروديةحضارة

الحضارةظهرتوقد..مق0003حواليكريتجزيرةفي

قويةمسينىمدينةأصبحتكما.اليونانبلادفيالهيلادية

ا!يلاديةاالحضارةسمىالمؤرخ!تبعضإنحتىللغاية

منأمخربياالجزءعلىالمسينيةالسفنسعيطرتلقد.المسينية

معفتاجرت..مأق045حواليالمتومعطالأبيضالبحر

.ولبنانبسورياالانيعرففيماتقعمدن

علىيسيوون.مأدتى002عامبعدالفينيقيونأخذ

الشواطئعلىمواطنهمفمن.المتوسطالأبيضالبحر

جبلمضيقعبروسافرواأجزائهكافةإليأبحروا،الشرقية

مستعمرة،الفينيقيونوأقام.الاطلسيالمحيطإلىطارق

عامحوأفيبعدبذاتهابحريةقوةأصبحتالتيقرطاج

..مق006

أ!ثافطاأعرناحلولمع،الرومانيةالإمبراطوريةكانت

أغد.المتوسطأسلبحرالمحاذيةالأراضيجميعتحكم،الميلادي

نوسترمماريباسمالمتوسطالأبيضالبحرالرومانسمى

أعظهمطويلةقروناالمتوسطالأبيضالبحروكانبحرنا.أي

القرنإلىعشرالثانيالقرنومن،العالمفيبحريطريق

عليهالمطلةالتجاريةالمراكزعملتالميلاديينعشرالخامس

ربطعلىوالبندقيةوجنوةوالقسطخطينيةبرشملونةمثل

منالبضمائعتنقلالمدنهذهسفنفكانت.باسياأوروبا

لقد.أوروباإلىالمتوسطالأبيضالبحرعبروالصينالهند

عامإفريقياحولجامادافاسكوالبرتغاليالمكتشفأبحر

ذلكبعدوأخذت،أم894عامالهندووصل،أم794

السهلالبحريالطريقهذاتستخدمالتجاريةالسفن

البحرأهميةتراجعتلذلكونتيجة.الشرقإلىللوصول

الوضعواستمرتجاريا،طريقابوصفهالمتوسطالأبيض

افتتاحجعلفقد.الميلاديعشرالتاميعالقرنحتىكذلك

منجزءاالمتوسطالأبيضالبحرأم986عامالسويسقناة

الأبيضالبحركانوأمميا.أوروبابينبحريطريقأقصر

البحريةالخطوطأكثرمنواحداعاممائةولحواليالمتولممط

العربية-الحربخلالالسويسقناةأغلقتلقدانشغالآ.

.أم759عامفتحهاوأعيد.أم679عامالإسرائي!ية

الأبيضالبحرفيخطرةمشكلةالمياهتلوثأصبح

لوثقفقد؟العشرينالقرنمنالسبعينياتخلالالمتولممط

والمجاريوالمبيداتوالزيتالصناعيةوالفضلاتالنفايات

المنطقة.فيوالسياحةالأسماكصيدوهددتالبحر،مياه

الأبيضالبحرشواطئعلىالواقعةالدولمعظمووقعت

علىالعملبموجبهاتعهدتمعاهدةأم769عامالمتوسط

مفصلةخططااتبعتالوقتذلكومنذ.التلوثمنالحد

.التلوثحدةخفضفيباخرأوبشكلساهمت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدردنيلالبحر،الأدرياتيكي

يياسردبحر،يحةإ

صقليةدلأسراأصحرا

قرصلأيوىااسحرا

السويسقاةاقيالىأ!حرا

كريتالموسمور

كورسيكاطارقجل

!ضيق،طارقحمل

ادهنديللمحيطوطويلضيقذراعالأ!حمراليحر

الإفريقي،الشرقيالشمالعنالعربيةالجزيرةشسجهيفصل

حيث،العالمفىازدحاماالمائيةالممراتأكثرمنيعدوهو

البحرويتصل.وآسياأوروبابينالتجارةأغلبسهتمر

السويس.قناةطريقعنالمتوسطالأبيضأسحرباالأحمرا

منطقةوهوالأحمر،للبحرشماليذراعأسمويصراخليجر

الأحمر.البحرداخلالبتروللإنتاجرئيسية

هذااسمأصلمنمتأكدينغيرالباحتينأنوالواقع

سميقدالأحمرالبحرأنجداالشائعمنلكنالبحر.

يميلبنئازبدايكونالطحالبمننوعبسببالاسمبهذا

عندالأحمرالبحرعرف.الصيففترةخلالالحمرةإلى

.القلزمببحرالأقدم!تالعرب

كم000.4562قرابةالأحمرالبحرمساحةتبلغ

ومتوسط.لهأو!ئنقطةفيكم035نحوعرضهويبلغ

م،006.2نحوفيهنقطةأعمقأنكما38ءم،عمقه

الأحمرالبحرموقع

اللحرالأدب!!اهلدوند!2

عد-"كا.دناال!راق!إلران

لاالسويدرردححلح/ا*صلكو!د!ث!"أ01
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،3ناص!ئرغض!بحيرءلأممهـلأالصبيةالمملكة
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خليجإلىالأحمرالبحريتفرع،الشماليطرفهوعند

جزيرةشبهوتقعشرقا.العقبةوخليجالغربفيالسويس

قناةإلىالسويسخليجوينتهي.الخليجينبينسيناء

بحريمضيقالاحمرللبحرالجنوبيالطرفوفي.السويس

عدنخليجإلىيؤديالمندببابمضيقيسمىضيق

.الهنديألمحيطإلىيؤديبدورهوالذي

الأخدودوديانمجموعةضمنالأحمرالبحريقع

إفريقياشرقمعظمتقطعوديانسلسلةوهي،الأعظم

عاليةترتمصخورجانبيهوعلىاسيا،جنوبيمنوجزءا

تنحصرضيقةساحليةسهولتوجدالأماكنمعظموفي

كثيرةمرجانيةحوأجزالأحمروللبحروالبحر.الصخوربين

غيرالتياراتإلىبالإضافةالحواجز،هذهأنوالوا!العدد.

البحرفيالملاحةتجعل،القويةوالرياحالكثيرةالمنتظمة

.الصغيرةالسفنعلىصعبةالأحمر

علىالماءحرارةدرجةتصلالأحمر،البحروفي

العالممياهأكثرمنومياهه.الصيففيم952نحوالسطح

فيعاللمعدلتؤديالإقليمفيالمرتفعةوالحرارة.ملوحة

ويجم.للملوحةعالتركيزإلىيؤديالذيالأمرالبخر،

المحلي.للاستخدامملاحاتفيبالتبخيرالملحهذابعض

لكنالأحمرالبحرفىالاسماكمنعديدةأنواعوتعيش

الصيديجعللحدجداصغيرةنوعكلفيالأسماكأعداد

مربح.غيرالاقتصادي

منذتكونقدالأحمرالبحريكونأنالمحتملومن

قارةعنالعربيةالجزيرةشبهابتعدتعندما،السنينملايين

مهماتجارئاطريقابوصفهالأحمرالبحراستغلوقدإفريقيا.

عامالسويسقناةافتتاحوقبل.القديمةالعصورمنذ

بينالحميرأوبالجمالبراتنقلالبضائعكانت،ام986

والأحمر.المتوسطالبحرين

منل!صلحدودايمثلكبيرداخديبحرالأسوداليحر

وتركيا.وبلغاريا،ورومانيا،وجورجيا،وروممياأوكرانيا

وبحرالبوسفورمضيقالمتوسطالأبيضبالبحرويربطه

الدردنيل.البوسفوربمأنظر:.الدردنيلومضيقمرمرة

وكانقدماءالرومانيسمونهبونتسيوكزينسوتعني

الضبابأن،الحاليةتسميتهأممبابومن.ودودابحرا

فصلفيمظلمةتبدوالأسودالبحرمياهيجعلالكثيف

أنهولتسميتهالاخرأصسببايكونأنويحتملالشتاء.

مياهه.علىقصيرةفتراتفيتتكونالفجائيةالعواصف

ويبلغ2كم045).00حواليالأسودالبحرويغطي

السطح.أسفلم002.2حوأليفيهموقعأعمق

الدانوبالاسودالبحرفىتصبالتيالأنهارومن

ويقعالجزر.منقليلعددوبه.والدونوالدنيبروالدنيستر

الأسودالبحرموقع

للبحركبيرخليجوهوكيرتشمضيقشمالأزوفبحر

بحر.،أزوف:انظر.الأسود

الرنجة،الأسودالبحرفيالأسماكمصائدوتدر

والفرخالكراكيوسمك)الأسقمري(والماكريل

الأسودالبحرويستخدمالبحر.خنزيروسمكوالأبراميس،

والمنجنيز.والإسمنتوالنفطوالأخشابالحبوبلنقل

الأبيضالبحردخولمنالسفنالأسودالبحرويمكن

قزوينبحرإلىالأسودالبحرمنالسفنوتبحر.المتوسط

البحرعلىالموانئأهمومن.دن-الفولجاقناةطريقعن

ومميفاستوبول،ومكولايف،وخرسون،يساأود،لأسودا

وسوتشى،جورجيا،فيوباطوميوسخوميأوكرانيا،في

رومانيا؟فيوكونستانتاروسيا،فيونوفورومميسك

فيوطرابزونوسعمسونبلغاريابمفىوفارناوبورغاز،

منكثيرفىالسفنسيرإعاقةفيالثلجوتحسببتركيا.

علىالسيطرةكانتوقدوفبراير.ينايرشهرفيالموانئ

محلالمتوسطوالبحرالأسودالبحربينتربطالتيالمضايق

طويل.نزاع

وقدالأسود.البحرفيأسطولالسوفييتيللاتحادكان

قاعدةأكبرهيالتيسيفاستوبولعلىألمانيااممتولت

العالميةالحربأثناءأخرىموانئعلىاستولتكما،بحرية

السوفييتيالاتحاداستردوقدكبيرا.ضرراسببمما،الثانية

وفى.أم449،أم439عاميفيالقواعدهذهالسابق

وجورجياوأوكرانياروسيامنكلاتفقتأم299عام

الأسطولتقسيمكيفيةتبحثمشتركةلجنةقيامعلى

بينهم.السابقالسوفييتي

ممئالداخلإدىيمتد،بحريدسانالأصدراليحر

الساحلبينكم،064حواليلمسافةالهادئالمحيط

المنطقةعلىالصينيونأطلقولقدوكوريا.للصينالشرقي

لونيميلوالتي،المحيطمنالشواطئطولعلىالممتدة

لم!ور!*-رولمعان!ا-كاحم!ىءاكه!رفثا
3!3/صكاووفا
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دأطثلىاصسصزا:ععرا.اللولىقاتمببد:كسحداو،فيالأصفرالبحر

الأصمر.ااترا!سهائلةكمياتيحماالححرألى

يأهايهوانجاسم،الطميوأ!نالأصفراللونإلىمياهها

من،اسمهالأصفرالبحراكتعسبوقدالأصفر.البحر

ويبلغ.هوانجنهرلهيجلبهاالتيالصفراءالأرضرواسب

مساحةويغطيمترا،19نحوللبحرعمقأقصى

2.أكملأ243وأ!4

الأصفر،البحرمنالصينيالشاطئعلىكنجداووتقع

لوشونوتوجد.شاندونججزيرةلشبهالجنوبيالساحلعلى

لياودوج.الصينيةالجزيرةشبهمنالجنوبيالطرففيولودا

ويشكل.اليابانببحرالأصفرالبحركوريامضيقويربط

بو،وخليجلايزهو،خليجالشمالفيالأصفرالبحر

كوريا.وخليج،وخلئلياودوج

منإيجةبحرحضارةتتكون!ر؟.إقي،ص

بينإيجةبحروشعواطئجزرفيازدهرتثقافاتأربع

تلكوتسمى..مق021و..،.مق0003عامي

والمسينيةوالمينوية،السيكلادية،بالثقافاتالثقافات

منمجموعةفيالسيكلاديةالثقافةتطورت.والووادية

فقدالمينوية،الثقافةأما.السيكلاديةالجزرتسمىالجزر

فيالمسينيةالثقافةازدهرتبينما،كريتجزيرةفينشأت

طروادةمدينةفىالطرواديةالثقافةوتمركزت.اليونانأرض

أسة.الحاتركياغربيشمالالقديمة

المن!قةشعباكتشافبعدإيجةبحرحضارةنشأت

العصرتسمىالتي،الفترةتلكوأثناءالبرونز.صنعلكيفية

فنفيعاليةمهارةالناساكتمسبالإيجيالبرونزي

بتشييدوقاموا.الختلفةوالحرفالزيتيوالتصويرالمعمار،

للكتابة.أنظ!ةاستخدمواكما،الزخرفةكثيرةقصور

العصمورأعظمكأحدالإيجيالبرونزيالعصرويصنف

عاممنالعصرذلكداموقد.التاريخفيوالثقافيةالفنية

تقريبا...مق0011عامإلى..مق0003

قبلعشرالثانىالقرنفيإيجةبحرحضارةانهارت

وأنظمة،الحرفيةالمهاراتوأهملتنسيتحينماالميلاد،

التجارية.الأنشطةمعظموتوقفتبالبناء،والمعرفة،ال!ضابه

التالية.الثلاثةالقرونخلالضئيلاتقدماالمنطقةأحررتوقد

نأغيربممكتوبتاريخأيالإيجيالشعبيخلفلم

والأبطال،والملوك،الالهةعنقصصاروتسلالته

تلكبعضتكونوقد.الدمويةوالحروبالمشاهير،

وقد.حقيقيةوأحداث،حقيقيينأناسعلىقائمةالقصص

الإلياذةلملحمتيالأساسالأحداثتلكشكلت

حفظكماهومر.الإغريقيللشاعرالمنسوبتين،والأوديسة

منألواحعلىالمكتوبةأسسجلاتابعضالإيجيالشعب

.أم539عامإلارموزهاتحللماختيأ!هملصالا

المعلوماتمعظمعنالمقابالآثارعلماءكشف

القرنسبعينياتوفي.إيجةبحرحضارةعنالمعروفة

فيشليمانهنريشاللألمانيالآثارعالمشرععشر،التاسع

معظمبأنيؤمنوكان.الحضارةتلكحولالبحوتإجراء

واقعية،أحداثعلىمبنيةالقديماليونانيالأدبقصص

عاموفي.الأسطوريةالمدنمواقععنبحثثمومن

كدليل-الأساطيرمستخدما-شليمانقام،أم087

واستهل.طروادةموقعفيالأولىالرئيسيةالتنقيببعملية

شليماناكتشفكما.أم876عاماحسمينيةالثقافةدراسة

.اليونانبأرضمسينىمدينةفيملكيةقبورا

العالمقامعشر،التاسعالقرنمنالثمانيسياتفي

الثقافةباستكشاف،بنت.تجيمسالبريطاني

هوآخرلريطانىعالمبدأ،ام009عاموفي.السيكلادية

كنوسوس،بمدينة،مينوسقصرحفرفيإيفانز،ارثرالسير

حاليانعرفهمابمعظمبحوثهزودتناوقد.كريتبجزيرة

المينوية.الثقافةعن

بحرجزرمنعددفىازدهرت.السيكلاديةالثقافة

وكانوتيرا.،وسيروس،وميلوسكوس،تتضمنبمإيجة

،الأسماكبصهسيدعيشهميكسبونالسيكلاديينمنالكثير

كانذلكومعوتجارا،بحارةيعملونآخرونكانبينما

فيلاستخدامهالعنبيزرعونمزارع!تيعملونآخرون

يصنعونالسيكلاديونالحرفيونكان!صماالخمور.إنتاج

التصميم.متميزة،صغيرةحجريةوتمماثيلخز!ية،أوافي

ومن،السيكلاديةالثقافةانحطت..مقأ!..عاموبعد

والمسينية.المينويةالثقافتينمنعديدةمقوماتتبنتثم



991حضارة،إيجةبحر

عاميبيرإيحةلحروشواطئحزرفيإيجةبحرحفحارةازدهرت

هىثقافاتأربعهناكوتطورت..مق021و،..مق0003

ية.والطرواد،لمسينيةوا،والمينوية،يةالسيكلاد

ملكباسموسميتكريتفىنشأت.المينويةالثقافة

مينوسحكم،للعرفووفقا.مينوسالأسطوريالجزيرة

وحعقوهوالمينطور،تصمرفهتحتواستبقى،إيجةبحر

وحش.المينطور،.انو:ثورونصفهإنساننصفه

نشطين.وتجارا،بارعينومعماريينفنانينالمينويونكان

فيقصورجانبإلىكنوسوس،فيمينوسقصرشيدواوقد

ريةتحاكزمرامسمواأكما.يستوسوفا،لياوما،زكروسكاتا

وقامتمصر.وفي،إيجةبحرمنطقةأرجاءجميعفي

فيالمينويةالتصميماتبتقليدالأخرىالمنطقةشعوب

المينويونطور.الأخرىوالحرف،الخزفيةالأوانيصناعة

معقدةرموزفيهتمثلللكتابةنظاماواستخدمواعشريانظاما

القاطنون،المسينيونقاملاحقوقتوفي.مقاطللألفاظ

لغتهم.علىالمينويالكتابةنظامبتكييف،اليونانأرضفي

مدنكافةالحرائقدمرت،.مق0451عامبعد

كنوسوسفيالقصرأنإلأتقريباكريتجزيرةوقصور

القصرإحراقتم.عليهالسيطرةمنالمسينيونوتمكنصمد،

عشرالرالغالقرنأوائلفىاليونانمنآخرشعببأيدي

القصر،إحراقبعدالمينويةالثقافةانحطاطبدأ.الميلادقبل

الميلاد.قبلعشرالثانيالقرنأواسطفيواندثرت

أيضا.الهيلاديةالثقافةتسمىالمسينية.الثقافة

وبحلول.اليونانبأرضالقويةالمدينة،مسينىفيتمركزت

إلىانتقلتقدالناسمنجماعةكانق.م،ق0002عام

مسينى.وأسحست،لليونانالجنوبيةالجزيرةشبهبيلوبونيز،

.الناسأولئكمنهاقدمالتيالجهةالاثارعلماءيعرفولا

بالمنطقة،الفخارلصنعجديدةأمعاليبالمسينيونوأدخل

يعتقد.كبيرةمركزيةحجراتذاتبيوتاضميدواكما

فيماتطورتلهجةيتحدثونكانواالمسينيينبأنالعلماء

اليونانية.اللغةإلىبعد

المحورةوتوضح،أعلاهالموصحالمنظرمتلأعحالاكريتبحزيرةالمينويودأتج.يةللظلارعينوحر!يينوفنانينبمعماريينيزخركانالإيجيالشعب

الالهة.لأحدالهدايايقدمولىألاسا..ماق0،4وعام.مق0061عامبينماإلىيرحئاريخهاالتي

!؟-لمكأ7!لالأ3؟-3علأ4%!-؟4؟في7زرزرشغ-7-خ!:تر7337ع4س77يرلأكا3ىو؟-،حإ،؟عيم--كا؟ير7ء7بر؟ض37-!يز

!-فيل!!!!كاءإ-"ئ؟؟سء-غء-دءش؟يمألأ،!ل!!هس--لأ

!؟يثه!يرص7-برير!لح!--لألأ-صع-!كال!-3!كاء!كثهـ-لأ-!-يركاىء

ين!

!



الأبرلنديلبحرا،02

تعاظمتالميلادقبلعشرالسادسالقرنبحلول

الثقافةفيكبيرةبدرجةأثرواكماالمسينيين،وقوةثروات

أ!صراعلىالاثارعلماءيطلقالسببولهذا.اليونانية

المسينيوناستخدم.المسينيةالحقبةاسمالمتأخرالبرونزي

عشرالرابمالقرنوأثناء.لقصورهمكأنموذجالمينويةالعمارة

اخرىأماكنوفي،مسينيفىقصوراشيدواالميلاد،قب!!

فيالقصروكان.وتيرينس،وبيلوس،وطيبةأثينا،مثل

يسمىكبيرمدحلذاتضخمةبأ!عوارمحاطامسيني

الأسد.بوابة

المسينية،الحضاردانهارت..مق0021لحلول

كارإذاماأحلماءايعرصلاو.الرئيسيةمراكزهاودمرت

مأ،داخليةاضطراباتهوالحضارةتلكسقوطسبب

المسينيينفإن،متوازنةلروايةووفقا.خارجياجتياح

شمالمنقدمشعبوهم-الدوري!تمنلهجومتعرضوا

بأنالانيعتقدونعديدينخبراءأنإلا-اليونانغربي

المسينية.الثقافةسقوطبعدإلايص!والمالدوريين

المحيطةوالمناطقطروادةفيتطورت.الطرواديةالثقافة

فيمدنتسعآثارعنالنقابالاثارعلماءوكشف.بها

حصامفوقلاحقةمدينةكلشيدتوقد.طروادةموقع

أ!سابعةاالمدينةأنالاثارعلماءويعتقدمسبقتها.التيالمدينة

الأوديسة.ار،الإأجاذةفيالموصوفة،الأسطوريةاطروادةهي

عشرأصثالتاالقرنأوائلشيدتقدالمدينةتلكتكونوربما

نفسه،القرنمنتصففيودمرتوأحرقتالميلادقبل

.اليونانأرضمنقدمواغزاةبوساطة

المودموعةفىصلةذاتمقالات

هةالمتاهريت!،شليمادالإغرية!

الملاصةطروادحونرترآالسير،سإيفا

مسييرةالعمالتحتسكسليايرالتصو

!هـيتذدطرواحر!

سوس!ولسفيصةا

إنجدتراعنأيردندايفصلصغيربحرالأيرلئدياليحر

سانتقنالعبرالأطلسيبالمحيطويتصلوأسكتلندا،

ويبلغ.الشمالإلىالشماليوالقنالالجنوبفيجورج

أوسععندك!ا225وعرضهكم037نحوالبحرطول

.جزيرة،مانانظر:البحر.هذافيمانجزيرةتقع.نقاطه

المتوسط.الأبيضالبحرمنجزءأعمقالأدودياليحر

مضيقيصله.واليونانألبانياعنوصقليةإيطالياويفصل

منالأكبركورنثحليجيعد.الأدرياتيكىبالبحرأوترانتو

شاطئعلىالأيونياالبحرشكلهاعميقةتحاويف!عدةبين

ويبيئالبحر.منالشرقيالجزءفيالأيونيةتمإلحزر.اليونان

.م390.5الأعظموعمقها،كم675نحوالأعظمعرضها

البحرحوريةلاسمطبقاالاسمبهذاالبحرسميوقد

شواطئه.تجوبكانتأنهاالأساطيرترويالتيأيواليونانية

المتوسط،الأبيضالبحرأذرعأحدالتيراليالبحر

مساحتهوتبلغوكورسيكاوسردينياوصقليةأجاإيطابينيقع

بعضفيالبحرهذاعلىيطلهت2.كم.004155

ميربالإيطاليةواسمهالتوسكانيالبحراسمالأحيان

،الشمالإلىالليجوريبالبحرأجحراهذايتصلرتيررينو.

أهم.الجنوبإلىالأيونيبالمحرلربطههمضايةى:تقوم

باليرمو.وميناء،نابوليميناء:شواطئهعلىأ!اقعةاالموانئ

بينيقعالأطلسيالمحيطمنعريضذراعالشماللحر

دولعدةبالبحروتحيط.الأوروبيةللقارةواليالسةبريطانيا

وبحروفرنسا.وبلجيكا،وهولنداوالنرويجكبريطانيا

مهممصدرأنهكما.رئيسىونقلتجارةطريقأصشمالا

.والأسماكأطبيعياوالغازللنفط

لنحوويمتد2،كم56هر.78الشمالبحرويغطي

منكم058ونحو،الجنوبإليالشمالمنك!069

الجنوبفيم03عمقهمتوسطويبلغ.الشرقإلىأعربا

الإنجليزيوالقنالدوفرمضيقويربط.الشمالشيأم2.و

سكاجيراك،ويربطه.الأطلسيألمحيطمعأصشمالابحر

البلطيق.وبحركاتجاتممضيقأجحر،امنذراعوهو

والبلطيق.الشمالبحريب!تكييلقنالتربطكما

،الشمالبحرفيالجويةبالأحوالالتنبؤولايم!ش

بسرعةرياحأحياناتهبفقدالشتاء.فيوبخاصة

الملاحةيجعلكا،عنيفةوعواصفكم/الساعة،أ06

للغاية.خوة

كمياتاكتشافتمالعشرينالقرنستينياتخلال

واليوم.الشمالبحرتحتالطيعيوالغازالنفطمنكبيرة

منالنفطمنكبيرةوالنرولثمياتبريطانياتستخرج

ساحلإلىبالأنابيبالطيعيالغازضخوشما.المنطهقة

وألمانيا.بريطانيا

صيما"

أء)

*ك!لمم

بولندا

بحر

الشمال

ك!الدتكش

لمالياأ

كمء50025

الشماليةأيرلندا"ورا

ير!لددأ!أ

أبلحدط!قمى11لئرا

كألهمماا

اثلالأخير

الشمالبحرموقع
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أساساوتملكها،العشرينالقرن!متيمياتخلالالاحتياطياتهذهاكتشافتم.والنفطالطبيعيالغارسكبيرةروامم!علىيحتويالشمالبحر

.الأرضتحتالكامنالنعطالبحريةالمنصةهذهوتضخ.الغربيةلأورولاللطاقةرئيسيةمصادرأصبحتوقدي.والنرويجبريطانيا

ضمنالشمالبحرفىالأسماكصيدمناطقوتأتي

منطنمليون72.نحووتوفر،العالمفيالمناطقأغنى

بحرفيصيدهايتمالتيالأسماكوتشملسنويا.الأسماك

)الأسقمري(،والماكريل،والرنجة،والحدوقالقد،الشمال

تتوفركما.والبياض،موسىوسمكوالبلايصر،والبلشار،

المحار.منعديدةأنواع

للنشاطالعالمفيالمائيةالممراتأهمأحدالشمالبحر

وهامبورجبإنجلترا،أضدنالعديدةموانئهوتشمل.التجاري

ببلجيكا،وأنتورببهولندأ،وروترداموأمستردامبألمانيا،

بفرنسا.ودنكرك

العصورمنذوالنقلللتجارةطريقاالشمالبحرظل

الأولىالعالميةالحربخلالأهميةموقعهلهجعل.القديمة

-1)939الثانيةالعالميةوالحربام(،191-189)4

العالميةالحربخلالبريطانيا،فسيطرتام(.459

منالألمانيةالبحريةوحرمتالشمالبحرعلى،الأولى

خلالأما.الأطلسيالمحيطإلىالمرور،فياستخدامه

الوابالجزءعلىألمانياسيطرتفقدالثانيةالعالميةالحرب

علىسيطرتبريطانياولكنالبحر.منوفرنساالنرويجبين

سمحمماالبحر،منالشماليةوالمشارفالإنجليزيالقنال

المائى.الممرباممقخدامالحلفاءلسفن

ألمحيطبحورمنبحرينعدىيطدقاسمالصدنبحر

كلكانآسيا،لقارةالشرقيالساحلامتدادعلى،الهادئ

العالميةالحربخلالمهمةبحريةلمعاركمسرحامنهما

م(.491ء-1)939الثانية

2،كما،002.924الشرقىالصينبحرمساحةتبلغ

الموانئوأهموكوريا.اليابانإلىشمالآتايوانمنويمتد

ونجازاكي.شنغهايهي،عليهتقعالتي

ومعساحته-الجنوبيالصينبحرفورموزا،مضيقيربط

بحريشمل.الشرقيالصينببحر-2كم037)00023

وخليج،الغربفيوتايلاندتونكينخليجيالجنوبيالصين

عنيفةمداريةعواصفالبحرتجتاح.الشرقفيمانيلا

تقعبينماومينام،ميكونجنهرافيهويصبالتايفونتسمى

.كانتونأيضاوتسمىغوانغزهاوموانئ،شواطئهعلى

ومانيلا.وسنغافورةكونجوهونج

المين.بحرانظر:.الجئوبيالصينبحر

الصين.بحرانظر:.الشرقيالصينبحر

شبهبينيقع،الهنديألمحيطمنجزءالعربلحر

وهميخطمنالشمالإلىويقعوالهند.العربيةالجزيرة

شبهحتىللهند،الجنوبيالطرففيكموررأسمنيمتد

منيحده.للصومالالشرقىالساحلعلىحافونجزيرة

البحرمنكلمنهويمتد.وباكستانإيرانمنكلالشمال

خليجإلىبالإضافة،العربيوالخليجعدنوخليجالأحمر

لاكاديفجررالعربببحرالرئيسيةالجزرأهمومن.عمان

منالشمالإلىوسوقطرةللهند،الغربيالساحلقرب

الساحلبطولوخمبهاتكتشخليجاويقع.الصومال

السندنهريمنكلالعرببحرفىويصب.الهندي

الأزمنةفيمهمابحرياطريقاالعرببحركانوقدونرمادا.



الكاريبيالبحر202

الكاريبيالبحرموقع

الأقصىاقا%ببضائعامحضلةالسف!كانتإذ،القديمة

إلىث!اومن،الغربيساحلهموالئفيحمولتهاتفرغ

أط.الجماقوافلعلىالداخل

بينيقعالأطلسيالمحيطمنجزءالكارديياليحر

ويبا،والجنوليةالوسطىوأمريكاالغربيةالهندجزر

يتراوحبينماكم،2)075العربإلىالشرقمنطوله

أك!ا.)003و008بينالجنوبإلىأصثممالامنعرضه

للبحرمدخلوأوسع.م53507إلىلهعمقأقصىويصل

تبحررثولا.رالم!سسيكب!!يوكاتادقناةهوالكاريبى

الغربيةالهندجزرمنالسحرحاملةأمماريبىافيالسفن

كوأ!مبيامنوالبنوكولومبيافنزويلامنوالنفط

وكوستاري!!ابنمامنوالموزوجواتيمالا،وكوستاريكا

القرصنةسفنمنالعديدوكانوإلسلفادور.وهندوراس

والسابععشرالسادسالقرنينبينالكاريبيالبحرتحوب

أمريكاالبضالثيسفنلتنهحصالميلادي!تعشر

لأمريكاأصشمالياالساحلعلىالواقعة)المناطقالأسبانية

(.الجنوبية

إلىالمرجانبحرجزرتمتدجرر.،المرجانيحر

تتعدىولاالعظيمالبحريالحاجزمنالشرفيالشمال

مساحةعلىوتنتشر.رمليةأكواماكونهاالجزرهذهمعظم

بضعةفيهاالحقيقيةأجحريةاالأرضتتعدىولا2كممليون

الحدودضمنالجزرهذهاعتبرتوقد،مربعةمتراتكيلو

.أم969عاماللأسترالية

(،)حدوللبحريةا:نظرا.معركلأ،نلمرجاايحر

الجويةالقواتالتيار(،)تحولالثانيةالعالميةالحرب

المحتلةفلسط!تفيتقعمالحةبحيرةالمي!اب

يبلغالذيصعاحلهيعد،الأردننهرمصبعندوالأردن

انخفاضاالأماكنأكثرالبحرسطحمستوىتحتم993

المائيةالمسطحاتأشدهوالميتوالبحر.الأرضوجهعلى

ملوحةأضعافتسعةملوحتهتبلغإذ،العالمفيملوحة

بينالفاصلةالحدودمنجزءاالبحرهذاويش!صل.المحيط

.واللأردنفلسطين

أرضبهوتحيط،رقراقةهادئةاليتالبحرمياهوتبدو

والغربيةالشرقيةضفتيهفوقوترتفع،قاحلةصخرية

الميتبالبحرالبحيرةسميتوقد،الألوانزاهيةصخور

أنهكما.النباتاتمنالقليلسوىفيهالايوجدلأنه

جانبوإلى.المالحةالمياهروليانغيرأسماكفيهالايوحد

التيالمالحةالأراضيفيتماماتنعدمأصباتيةاالحياةت!طدهذا

بها.تحيصأ

الأرضيةالقشرةفيعميقغورفيالميتأجحرايقع

اكم8ويبلكلرضه2،أكم؟.4.مننحوامياههوتغطى

كم.08زهاءطولهيبلغبينمااتساعا،النقاطأشدعند

اللسانباسمتعرفجزيرةشبهالمي!البحروفى

وشبه،الشرقيلحساحلهمنالميتالبحرداخ!!إلىتمتد

الممتالبحر

!(كم01؟.)مرلعميلث..:المساحة

ال!حرسطعصسنوىنحتم(931)أقدام0311؟الارن!اع

(؟م..)ورما2311إلحعاصا:الم!اطقأكتر

المحرسطحمستوىتحتأهـصر!

طريق-

حديديةلسك

اغمهـك!!غع!--الشمادالأطلسىالمحمط
كولا*ء*

ءاأع!!لعطةج!حع+!العربيب!!لا
(م7)535!امالاحمهورالتحدة()لولايات-ص
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كبير،شمالىحوضإلىالبحيرةتقسمالجزيرة

أشدالشماليالحوضويضمصغير.جنوبيوحوض

البحيرةقاعيبلغالمنطقةهذهوفيعمقا،البحيرةأجزاء

سطحتحتم997منونحواسطحها،تحتم004

البحر.

فىاخذالميتالبحرفيالمياهمستوىأنويلاحظ

هطولمعدلإنإذ،العشرينالقرنأوائلمنذالتناقص

ورغم.العامفيملما..منأقلالمنطقةهذهفىالأمطار

عذبةبمياهالبحيرةتغذيالنهيراتمنوعدذاالاردننوأن

هذهفيالحرارةأنإلا،المالحةالس!بمياههاعندتمتزج

فإنالسببولهذا.شديدةبسرعةتتبخرالمياهتجعلالمنطقة

العاليةالملوحةوتتئنسبةأبدا.لاتقلالميتالبحرملوحة

أمرافيهالسباحةيجعلمما،الطفويةمنكبيراقدراالمياهفي

سهولة.أكثر

الأملاحمنكبيرةكمياتعلىالميتالبحرويحتوي

،الكالسيوموكلوريدوالبروميد،الطعامملحمنهاالمعدنية

.البوتاسيوموكلوريد

الأخاديدمنشبكةالميتالبحرمنالجنوبيالجزءوفي

هذهمياهوتتبخر2أكم..مناكثرتغطىبركاصارت

نأالبعضويعتقد.صلبةأملاحاوراءهاتاركةالبرك

تحتويهلماوذلك،الصحةيفيدالميتالبحرفيالامشحمام

المنتجعاتمنالكثيروهناك.معدنيةأملاحمنمياهه

للمستحمين.خدماتهاتقدمالتيالصحية

الوجودحيزإلىظهرقدالميتالبحرأنالمرجعومن

العربيةالجزيرةشبهتخلخلتعندما،السنينملايينقبل

سدومأنظر:.وعمورةسدوموكونتاالإفريقيةوالقارة

إليهمشاراالإنجيلفيالميتالبحرذكروردوقد.وعمورة

القديمتينوعمورةسدوممدينتيأنكماا!للح،بحرباسم

ضفافه.منبالقربنشأتا

ضفافعلىتشاهدالتيالملحأعمدةكانتوربما

وردتالتيلوطزوجةقصةعليهبنيتأساساالميتالبحر

ان!:.والتوراةكالإنجيلاليهودكتبوبعضالقرآنفي

عرفت،قديمةمخطوطاتوجدتوقد.السلامعليهلوط

إلىمنهاالكثيرتاريخيرجعالميتالبحرصحائفباسم

البحرانظر:تقريبا.م07و.مق001عاميبينماالفترة

عححائف.،الميت

الميتالبحرصحائف.صحافالميد،اليحر

مغاراتفياكتشفتفلسطينمنقديمةمخطوطات

الشماليةالميتالبحرشوأطئمنبالقربالواقعةبالصحراء

أولالرعاةالصبيانمنمجموعةاكتشفتوقد.الشرقية

مغارةبداخلأم،479عامالصحائفهذهمنمجموعة

وأوائلالأربعينياتأواخروفي.القمرانواديفي

الاثارعلماءبعضاكتشفالعشرينالقرنمنالخمسينيات

مخطوطاتعلىتحتويأخرىمغاراتالبدومنوجماعة

قديمة

منوأجزاءصحائفعلىالاكتشافاتاشتملتوقد

ورقأوالجلدعلىمعظمهاكتبالتيالخطوطاتمئات

وهي،.مق002عامإلىبعضهاويرحباريخ،البردي

الإسين.لطائفةأنهاالعلماءمنكثيريظنمكتبةمنجزء

عاميمابينالفترةفيعاشتالمجموعةهذهأنالظنوأغلب

التىالكهوفمنبالقربقريةفىم68و..مق051

الممحائف.فيهاأكتشفت

العهدأسفارعلىالميتالبحرصحائفوتشتمل

قليلعلىعثروقداستر.سفرباستثناءجميعهاالقديم

بكاملتقريباوكانت،جيدةبحالةالأسفارهذهمن

المقدسللكتابمخطوطاتأقدموهيهيئتها،

منأجزاءعلىأيضاالصحائفوتشتمل.المعروفة

يونانيةترجمةأقدموهي،السبعينيةالتوراةترجمة

باللغةمدونةأيوبسفرأجزاءوبعض،القديمللعهد

علىالصحائفتشتملهذاجانبوإلى.الارامية

العبريةباللغةمدونةالأبوكريفاأسفاربعضمنأجزاء

واليونانية.واللارامية

علىالميتالبحرصحائفتشتملوكذلك

صورةبينهامن،نفسهالقمرانمجتمععنمعلومات

وهناك.سنةألفىحواليقبلالناسمنلمجموعةنادرة

ذلكبهاينظمكانالتيالكيفيةإلىتشيرانمخطوطتان

الحبةتحكمالىالضعلىتحتويانأنهماكما،المجتمع

!عأخرىمجموعةوتحتوي.آنذاكالمجتمعفىاليومية

مجتمعينتظرهاالتىالنهائيةالمعركةلإدارةإرشادأت

وفى.الظلامأبناءضدالنورأبناءمعركةوهي،القمران

نأكما.المجتمعذلكصلواتتسجيلالخطوطاتبعض

إلىتشبهالمزاميرمنمجموعةوهيالمزاميرصحيفةهناك

فتتضمنالأخرىالخطوطاتأماالمزامير.سفرماحد

للأناجل.شرحا

العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتوفى

الغربيالساحلمنبالقربمغاراتالاثارعلماءاكتشف

توراتيةمخطوطاتمنأجزاءعلىأيضاتحتويالميتللبحر

تاريخيةحقبةإلىالوثائقهذهمعظمتاريخويرجعوغيرها.

عاممنالرومانضدالثانيةاليهودثورةفترةشملتمتأخرة

.أمء3إلى321

الروسيةالحربان!:.معركة،اليابانبحر

اليابانية.
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تبحرد.الخطيرةالصداماتمعفيالسف!هده!تلوحوديساعدالسلمرم!حلال.اجحريةاالعدوهجماتصدالححايةالبحريةالسمرتوفر

الكاريبي.لالبحرتشكيلفيالأمريكيةالطرادات

البحرية

السفنمنيتأدفالذيالحربيالدوأصةأسطولاليحردة

البحرياتكلولدى.البريةوالقواعدوأفرادهاالمساعدة

مثلالبحرياتبعضلدىكما.جويسلاحالضخمة

مشاةوحداتالمتحدةوالولاياتالجنوبيةوكوريابريطانيا

البحرية.جنودمشاةتدعىقتالية

بحرية،قواتالبحارعلىالمطلةالدولأغلبتمتلك

وقوتهاحجمهاحيثمنكثيراتختلفالبحرياتلكن

سفنمنالصغيرةالبحرياتوتتألفوأ!عاطيلها.القتالية

فقط.صواريخوزوارقالدوريةقواربمثل،خفيفةحربية

الساحلية.بالعملياتكبيرحدإلىمحصورةالسفنوهذه

مثلرئيسيةحربيةسفشاأيضافتضمالكبرىالبحرياتأما

والفرقاطاتوالمدمراتوالطراداتالطائراتحاملات

داخلبعيداتعملأنتستطيعالسفنهذه.والغواصات

كبير.حدإلىالبحريةعملياتنطاقتولممعوبذلكالبحر،

السفن،المساعدةالسفنوتدعىالإسناد،سفنتزود

أخرىوخدماتوالتمويناتوالأسلحةبالوقودالحربية

.متعددة

العالم.بحرياتأضخموروسياالمتحدةالولاياتأ!دى

.المساعدةوالسفنالحربيةالسفنمئاتمنهماولكل

النو(بالطاقةتدورغواصاتأيضامنهماكلويمتلك

وكا.المدىبعيدةموجهةوصواريخنوويةوأسلحة

وتمظ.العالمحولالمحيطاتمياهفيتعملانالبهحريتين

كببحرياتالمتحدةوالمملكةوالهندوفرنساالصين

أيضا.

تمظالتيتلكالدولأقوىكانتماوقتفي

والصوارلحلالطائراتتطويرأنإلا،بحرياتأقوى

والب.البحرياتمهمةغيرالميلاديالعشرينالقرن

المدبعيدةالقاذفاتعلىتعتمدأنالدولتستطيع

لتو"الحربيةالسفنإلىبالإضافةالموجهةوالصواريخ

قهللبحرياتزالتماأنهإلاالبحار.وراءلمانفوذهامن

للسفمالدوليالقانونيسمح.هائلةوسياسيةعسكرية

91حدودإلىبالإبحار-الحربيةالسفنذلكفىبما

مجموتعملأنيمكنوبذلك.الأجنبيالساحلمن

ويمكن.مؤقتةعسكريةكقاعدةالحربيةالسفنمن

!نلاماإلىبالبحرالتجهيزجيدةكبيرةقوةتبقى

منسوالتمويناتوالطعامبالوقودمزودةتقريبا

مهمفتنفيذبإمكانهاأنذلكمنوالأهمال!!شاد.

البرية.الأجنبيةالقواعدعنمستقلة
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البحرياتمهام

بصفةالبحرياتالدولتستخدم،الحربزمنخلال

عليها،والمحافظةالبحرعلىسيطرتهالفرضأساسية

البحرياتوتقوم.الساحليةالعدومناطقغزوأووللهجوم

المدىبعيدةوصواريخنوويةأمعلحةتمتلكالتي

النووية.الحربفيضاربةنوويةقوةلتأمينبامشخدامها

إلىالحربزمنفيالدولتسعىالبحر.علىالسيطرة

ولمئلسفنها،الامنالمرورلضمانالبحرعلىاسميطرة

بهذهالرئيسيةالحربيةالسفنمعظموتقومالعدو.سفنمرور

والفرقاطاتوالمدمراتالطراداتترافقمثلا.المهمة

السفنوتهاجم،الصديقةالتجاريةالسفنوالغواصات

تقوموقد.الساحلعنالبعيدةالمنشآتعنوتدافع،المعادية

هذهمنأيبتنفيذالحاملاتمقعلىالمتمركزةالطائرات

.المهام

القواتتهاجمأحياناوالغزو.ال!ساحلىالهجوم

السفنتبحروقد.الساحليةالدفاعاتالبحريةالمسلحة

منالنيرانمرمىنطاقداخلوالمدمراتوالطراداتالحربية

وتستطيع.الثقيلةبالمدفعيةوتقصفهاساحليةأهداف

أهدافاتضربأنالحاملاتمقعلىالمتمركزةالقاذفات

لشنخاصةبرمائيةسفناالبحريةتستخدمالبر.داخلأبعد

القواتالبرمائيةالسفنمعظموتنقلالبحر.منغزو

وزوارقالمروحياتالسفنهذهوتستخدم،والتموينات

إلىالهجومقوأتلنقلالبرمائيةوالجراراتالإنزال

الشاطئ.

المسلحةالغواصةتؤمن.النوويوالدفاعالهجوم

وتشير.ساحقةضاربةقوةالمدىبعيدةبالستيةبقذائف

خلالللصواريخالمقوسالطويلالمسارإلىبالستيةكلمة

نأغواصةمنالمنطلقةالبالستيةالقذيفةتستطيعطيرانها.

وتستطيعيزيد.أوكم6و004بعدعلىأهدافاتضرب

يم!ش،متعددةحربيةرؤوساتحملأنالقذائفهذهأغلب

وتسمىبأكملها.مدينةمنهااثنانأوواحديدمرأن

بالستية.قذائفكواصةبالستيةقذائفتطلقالتيالغواصة

،ديزلبمحركاتالبالستيةالقذائفغواصاتبعضتدور

النوعهيالنوويةالغواصاتإن.الدفينوويةأغلبهالكن

متصلةدورياتفيتبقىأنيمكنلأنهافائدةالأكثر

أكتشافها.يمكنحيثللسطحالعودةدونطويلةلفترات

وكومنولثوبريطانياوفرنساالصينمنكللدى

قذائفغواصاتالمتحدةوالولاياتالمستقلةالدول

بالستية.

يعتقدإذ.أخرىوظيفةالبالستيةالقذائفلغواصات

منتنجوأنيمكنالغواصاتأنالعسكريينالخبراءمعظم

وبذلكمضادا.نووياهجوماوتشنمباغتنوويهجوم

هذامثلمنلخشيتهانوويةحرببدءالدولتتفادىقد

كومنولثيملكهاالتيالغواصاتبعضالمضاد.الهجوم

المتحدةالولاياتغواصاتبعضوكذلكالمستقلةالدول

هذهأيضاتستطع.نفاثةكروزبقذائفمسلحةالأمريكية

نوويةرؤوساتحملأنالطيرانالمنخفضةالموجهةالقذائف

قذائفإطلاقويمكنالبر.علىأهدافتدميرعلىقادرة

تقريبا.غواصةأيمنكروز

القويةالدولترسلالسلمزمنفى.الأخرىالمهام

سياسيا.المضطربةالمناطقفيمصالحهالحراسةسفناأحيانا

وقوعمنعفيالبحريةللقوةالعرضهذامثلساعدولقد

ساعدمثلاام،589عامفى.الحالاتبعضفيالحرب

فيفورموزامضيقفيالسابعالأمريكىالاسطولوجود

والصينالشيوعيةالصينقواتبينخطيراشتباكمنع

بحرشهابإرسالالسياسيدعمهادولةتبينوقد.الوطنية

عنمعلوماتالبحرياتتجمعكذلكالحلفاء.أحدلميناء

لإخلاءحربيةسفنادولةترسلوقد.المحتملينالأعداء

الصدامأوالسياسيالاضطرابمناطقمنمواطنيها

والأدويةالأغذيةنقلفىالبحرياتتساعد.العسكري

وأالحروبويلاتتعانيالتيللبلادالإنسانيةوالمساعدات

بعضوترسل.الطبيعيةالكوارثضربتهاالتيالمناطق

أجؤةتفيدمعلوماتعلىللحصولجهاتإلىالسفن

.الخابرات

بأعمالالبحرياتتضطلع،الأحيانبعضوفى

العراقيةالحربأثناءففي.السلمزمنفىمحدودةعسكرية

البحريةأزالت(العشرينالقرن)ثمانينياتالإيرانية

ورأفقت.العربيالخليجفىزرعتالتيالألغامالبريطانية

يأمنلتحميهاالنفطناقلاتالأمريكيةالحربيةالسفن

.هجوم

البحرياتنظام

رئاسةبهاالشاطئعلىبريةقاعدة،فرعانبحريةلكل

والصيانةوالإمداداتالاتصالاتومحطاتالبحرية

ومراكزالبحريةوالمدارسالسفنوأحواضومطارات

الأسطولويسمىالبحرفيالثانيوالفرع.الموظفينشؤون

نظامويختلف.وطائراتوغواصاتسفنمنشكونالذي

للمرونةونظرا.وموقعهومهمتهحجمهحعسبأسطولكل

بطرقتنظيمهايمكنعملياتها،فيالسفنبهاتتمتعالتي

معظمفيسفينةكلتخصصلها.الحاجةوفقمختلفة

وأسريةأومجموعةتسمىثابتةإداريةلوحدةالبحريات

وهى،حملاتإلىسفنهاالكبيرةالبحرياتوتقسمشعبة

عدديصلوقد.معينةبمهمةللقياممؤقتاتختارحربيةسفن
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الفعلية.الخدمةفيالتيالسفنأعدادأغسماهذايخضمن
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.والهجوموالألغامالسواحلخفرلدورياتزورق005
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الهنديةالبحريةكانتالعشرينأغرناتسعينياتوفى
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الإقليمية،مياههافيبالدورية،أساسيةلصفة،أصياالأساا

موطنهامنقليلبعدعلىبفعاليةتعولأنتحستطيعل!صها
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الظر:.الإغريقبلادلإحضاعمحاولاتهمفىوفشلواإيجة

سلاميز.
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معظموحلفاؤهاالبندقيةودمرت.أجرناناغر!في

الاشتباكاتآخرأسيبانتومعركةسانتو.سياكترأا!لاسصوأ

المجاذيف.تدفعهاسن!ن!تأحجيرداأجحريةا

أحلامسميمة72منريطاليأصمطوأ!أدهىم(81)الأغرالطرف

وأسبا!ة!رلسيةحريةسفيمة33سمؤاصقةقوةبتدميرإبحلترالضولالليود

الحوى.ألساياساح!طم!مقربةعلى

(ام)588الأسبايخةالأرمادا

هواردالوردأسصولهرم

دىتقهر(لاالتهي)الأرمادا

انتصارأ!ى.الانجليزيالقال

لاحتياحأسحايكاخططهوارد

إنجلترا.
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علىالسيطرةفيإنجلتراتنافعرأيضاأممبانيابدأت

،الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصفوفيالبحار.

السفنتدعىضخمةسفنإنشاءفىالدولتينكلتاشرعت

أشتركتوقدبحرياتهما.فيألمماسيةكسفنالشراعية

.أم571عامليبانتومعركةفيأسبانيةشراعيةسفنبضع

والأسبانيةالإنجليزيةالاساطيلاشتبكتأم588عامفي

الإنجليزيةالشراعيةالسفن.كانتالإنجليزيالقنالفى

مدا!أيضالديهاوكانت،الأسبانيةمنمناورتهافيأسهل

سفنهمنالعديدوفقد،الأممبانيالأسطولوتشتتأجود.

المعروفانجلتراانتصارحددوقدبالبحر.عاصفةفى

بحريةقوةكأكبرصعودهابداية،الأسبانيةالأرمادابمعركة

العالم.في

خلالالبحارعلىالسيطرةفيإنجلتراهولندانافست

عدةفيالبلدانواشتبك.الميلاديعشرالسابعالقرن

امشمرتالتي،الأولىالحربأبرزتوقد.بحريةحروب

أساليبفيمهمةتغييراتام،465إلىام652من

،الميلاديالسائكلشرالقرنأواسعطبحلول.البحريةالقتال

.الإدارةوصعبةللغايةضخمةالقتاليةالألمساطيلأصبحت

لتنسيقتفصيليةتعليماتإصدارفيالبحريونالقادةوبدأ

فيالسفنأقوىووضعوا.المعركةخلالالسفنحركات

الصغرىالحربيةبالسفنواحتفظوا،أساطيلهممقدمة

أ!موداالحربيةالصفنأصبحتوبذلك.المؤخرةمنبالقرب

الأمامي.الخطلتشكيلالفقري

فرنساأصبحتالميلادي.عشرالثامنالقرنخلال

هزمأم508عاموفيلإنجلترا.الرئيسيالبحريالخصم

الأغر،الطرفرأسمنمقربةعاىالفرنعسيينالبريطانيون

الأغرالطرفمعركةبعدلأسبانيا.الأطلسيالساحلعلى

البحار.فىليريطانياتنافحه!دولةهناكتعدلم

الخترعصنعم4181عامفي.الهندسىالتطور

دفعذاتحربيةسفينةأولفولتوانروبرتالأمريكى

منأسرعالإبحارتستطعالبخاريةالسفنوكانت.بخاري

واجهتالحربيةالبوارجأوأسفناأنإلا،الشراعيةالسفن

عليهاوكانالوقود.إلىتحتاجكانىثفقد.جديدةمشكلة

الحجريبالفحملتموينهابريةقواعدعلىتعتمدأن

تجولكانتالتيالبحرياتأمابالوقود.لتزويدهاوالخشب

قواعدتنشئأنعليهاكانفقدموطنها،مرافئعنبعيدا

البحار.وراءمافيوقود

ودروعمدافععلىأدخلتالتيللتحسيناتكان

ام082عامخلال.البحريةالحربعلىهائلأثرالسفن

قذائفتطلقكانتالتياليحريةالمدأفعالخترعونطور

،أم853عامفى.صلبةء!فعيةكراتمنبدلآمتفجرة

أولالرولمميةالحربيةالسفنأطلؤتالقرمحربخلال

سفنفىهائلةثقوباالقذائفطذهأحدثت.متفجرةقذائف

بتشييدالسفنبناةبدأثمومن.الخشبيةالتركيالأسطول

هياكلهافوتثقيلةحديديةءأدروذاتحربيةسفن

ضخمةالبحريةالمدا!آصبحتبقليلوبعدها.الخشبية

!الم!!.*لمأى!إبرإأأ!لم"ص"!كأ!!*بر14التىالمخكرءالمعاركأعطممىوكات
لاة،ء3إحيمال؟بحرثىإلالماليالاسطول

.لبملأ9ءلا،لالململم4ور!ي!،ا!ولىالعالميةا!لر!!يجر!

فيصا9!م!ث!كهرر!حي!3حسحىا؟ا!"لإأجحييه!---به!*ءكل-قينجنو-صعاكى!"سبما!سرو+-

-صخصك!سم!حورمممحم!طسسض---وومم!-يهيىض:ص--!-

--!-ص---س-ئهرر!ع!ص---

ح!-ح!ء-

ء!؟كاط!!يئسكغ*نجي*.نمفي!يههـ

!خ!!!ححش،*"زرض.!أ!

!-ح!ششير-*ص!،-حهسح!،---
ت--"أ!

41-حمهىجمورحمجىى،!حثع!-جمحج!عضكمخش

ور-برحمىحسس!يهبحمححصى

يهيم*ير--!ه!جخهـص!يه!-!!خصجميمممحى

!!*كل!

%!أالمشث!!ورحسرو،--ك!3؟-!سكا:سلمص37!ء3
3--++!-اممسمامص،-ء!ص---/،كا---!ى"3-ثض

-لأءل!حسس*+ش-"!=--بر/لم

3-كا-!س----س-!3*،-كلى-حوو7\ءلأورش--حصءض!س!يمبر--!-*/

*3!رزأ،(-"يهص3ء--خ!!؟-ححمسء؟ففور-!-

حمح!أأكاال!قذئدالبالسيثيكنيالأسطهولأنهى9!4219ميهدوأيجزيرة

!بمود!.،سيد،أيمنألياكانأسطولىلمحاخراجهاوايلمنالقهالياباني

-صسصس---.التانيةالعالميهالحر!فيتحولنقطهةالمعبركةهذهسكلى
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لاأصسفناأضخماأنلدرجةجذاقويارتدادولديهاللغاية

تطويروتم.المدافعمنقلي!!عددسوىتحملأنتستطيع

منأيمنمدشثبيرتوجيهيم!شحتىدوارةمدافعأبراج

السفينة.جانبي

الحربيةالسفنالمطورةأجحريةاالمدافعاستخدامأعطى

تقات!!الحربيةالسفنوأصبحتأكبر.ودقةقصف!نطاق

بالسلاحوقتالصعودهماكيعدولملعد،منلعضابعضها

المدا!ازدادتولينما.البحريةالمعاركخلالالأبيض

للحمايةضروريةفأثقلالأثقلالدروعأصبحت،ضخامة

المدافع.هجومضد

الأمريكية،الأهليةالحربخلال،أم862عامفي

الجنوبمريماكمعللشمالالتابعةمونيترالسفينةاشتبكت

منأفيإعراتيتموكمفرجينيا.وقتهاتدعىوكان

رودزهامتتقنالفيقعتوانتيالمعركةهذهفيالسفينتين

حتسبتارودرهامب!تمعر!صةل!-ت.تشيسابيكبخليج

كذلكبالحديد.مدرعةسفنب!تمعركةكأوأطسمعة

بالبخار.فقطتدورسفنبينأطعاركاأولىتلككانت

منتتحونالأولىالبخاريةالحربيةالسفنأغلبوكانت

مونيتران!:.إضافيةبحاريةمحركاتلديهاشراعيةسفن

.ومريماك

السفينةدريدنوتفئةبريطانياأنتجتام609عامفي

أكبربأسلحةالسفنهذهزودت.الحربيةالسفنمنالمدرعة

تبحركانتكماسابقةحربيةسفينةأيمنوألقل

تبلىسرعةدريدنوتأصسفن!مابقتها.منأكبربسرعات

أسيةأخمااأ!ئاتا!!التوأصساعة،اشيبحريا()ميلاعقدة12

هذهعززتوقد.ثقي!!تسليحذاتأيضاالحربيةأحسفنامن

البحار.علىبريطانياسيطرةمنالسفن

ألمانياترتيبكانالميلاديالعشرينالقرنأوائلخلال

قربعنتليها،البحريةالقوةفيفقطبريطانياخلف!يأتي

الدروعذاتالحربيةالسفنوكانت.المتحدةالولايات

الإطلات،علىصنعهاتممدافعلأكبرالمزودة،الثقيلة

الألممطول.لبتش!!

جديد،سلاحأدخل.العالميتينالحربينفيالبحريات

حلالالبحريةالحربعلىجذريةتغييرات،الغواصةهو

عامفىمباشرةالحربلشوبلعد.الأولىالعالميةالحرب

الهجومفيالغواصاتاستخدامفيألمانيابدأت،أم419

الألمماطيلاشتبكتام169عامفيالحلفاء.سفنعلى

فيمعركةأكبرجتلاند،معركةفيوالألمانيةالبريطانية

وتعرض.الدنماركساحلمنمقربةعلى،الحرب

ع!ىبالسيوةاحتفظوالكنهم،أفدحلخسائرالبريطانيون

العالميةالحربأقصت.الأولىالعالميةالحربانظر:البحر.

بناءأعادواالألمانلكن،رئيسيةبحريةكقوةألمانياالأولى

كذلك.العشرينالقرنمنالثلاثينياتخلالأسطولهم

القوةفيبريطانياتنافسانواليابانالمتحدةالولاياتأخذت

أجحرية.ا

،أم93!عامفيالثانيةأ!الميةاالحربكشوببعد

خلالفعلتمثلماالبحارتجوبالألمانيةأخواصاتابدأت

بأجهزةالغواصاتالحلفاءقاتلو.اللأولىأ!الميةاالحرب

العمقوعبواتوالسونار،اشادار،مثلجديدةوأسلحة

الطائراتأنإلا.الصاروخيةوالقذائف،الغوصسريعة

.الحربفيالمستخدمةالأسلحةاكلعلىتفوقهاأثبتت

اليابانيةالقاذفاتأقلعتأم419عامديسمبر7في

الأسطولعلىوأغارتطائراتحاملاتستمن

الهجوموأباد.بهاوايهاربرليرلفياشاسيالأمريكي

نأإلاتقريبا.الأمريكىأجاسفي!صااسطولا!باعت

حاملاتوأصبحت،بسرعةت!صفتاطتحدةأ!إ،ياتا

شكلتالحلفاء.لأساطيلأعقرياأصعموداأ!هائراتا

أي-مهامحاملاتقواتواليابانالمتحدةالولايات

معينة.بمهاموتكليفهاالحاملاتحولتجميعهايتمأساطيل

طائراتحاملة61إلىأمنحاملةقوةكلوتت!ضن

لدىوكانت.والمدمراتالواداتمنبدائرةمحاطة

كانقأيضا.سريعةقتاليةسفنالحاملاتقواتبعض

بحريةمعركةأولأم،429مايوفي،كوراللحرمعركة

قذيفةالمتصارعةالحربيةالعسفنمنأيخلالهالطلقلما

المتمركزةالطائراتقامتوقد.بعضعلىبعضهاواحدة

الأمريكيةالمهاملقواتالتابعةأ!ائراتاحاملاتعلى

في،لايتخليجمعركةأما.الفعليأ،شتباك1بك!!أجابانيةوا

الإطلاقعلىبحريةمعركةأكبركانتفقد،أم449عام

بال!نالإجماليالوزنوبلغ.بالطنوزنهاحيثمن

وقد.متريطنمليونيمنأكثرالمتصارعينللأسطولين

الحربمناليابانيةالبحريةالقوةلايتخليجمعركةأقصت

الثانية.العالمية

ما459أغسطسفي.النوويالعصربحرياتطولد

مدينتينعلىذريةقنابلالأمريكيةالحربيةالطائراتألقت

اليابانواستمسلمت.وناجازاكيهيروشيماهمايابانيتين

الثانية.العالميةالحربوانتهتسبتمبر،2فيرسميا

ثورةأحدثتقدالنوويةالأسلحةأنأصمالعاقادةأدرك

الزمن،تجاوزهاقدالبحرياتأنالبعضواعتقد.الحربفي

وحدها.الجويةبالقوةخوضهامميتمالمستقبلحروبوان

عند،أصعطولأضخمتمتلكالمتحدةالولاياتكانت

للمنافسةالكافيةالمصادرلبريطانياتعدولم.الحربنهاية

والألمانيةالفرنسيةالأساطيلأماالبحر.علىللسيطرة

والأسطولعليها،القضاءتمفقدواليابانيةوالإيطالية

المتحدةالولاياتقامتنسبيا.صغيرازالمااسموفييتي
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علىبالتركيزوبدأتالحرببعدمباشرةأسطولهابتخفيض

برا.المتمركزةالمدىبعيدةالقاذفاتصنع

تفكيرام(-539أ59)0الكوريةالحربغيرت

فالقوة.البحرياتأهميةحولالغربيينالقادةمنالعديد

ولم،الحربإنهاءفيالحاسمالعاملهيليعستالجوية

شنت،القتالخلال.النوويةالأسلحةجانبأييستخدم

،الحاملاتعلىمتمركزةجويةغاراتالأمريكيةالبحرية

العدودفاعاتوقصفت،برمائيةإنزالاتونظمت

)سابقا(السوفييتيالاتحادشرعالأثناءهذهفى.الساحلية

أعادت،التطوراتلهذهنتيجة.أسطولهوتحديثتوسيعفى

.أخرىمرةأسطولهابناءالمتحدةالولايات

الغواصةالأمريكيةالبحريةدششت،أم9ء4عامفى

إكمالوتم.العالمفيالدفعنوويةسفينةأول،نوتيلوس

،فوريستال،فائقةطائراتحاملاتسلسلةمنواحدةأول

العشرين،القرنستينياتأواسعطبحلول.ام!55عامفى

السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتمنكللدىأصبح

منهاوالعديد،النوويةالغواصاتمنقوةأضخمالسابق

بصوارللالستية.مسلح

التيالصراعاتبعضفىبارزادوراالبحرياتادت

الأمريكيالأسطولحاصرفقد.الباردةالحربإبانبرزت

علىالسابقالسوفييتيالاتحادليجبرأم629عامكوريا

تورطتوعندما.الجزيرةمنوأسلحتهصواريخهنزع

أدىام659عامالفيتناميةالحربفيالمتحدةالولايات

الأمريكيالأسطولوعادفيها.دورهالأمريكيالأصعطول

وأثبتأم199عامالثانيةالخليجحربفىنشاطهليمارس

النزاعفيالأرجنتينقهرعندماقدرتهالبريطانيالأسطول

.أم829عامالفوكلاندجزرحول

الباردةالحرببنهاية.الباردةالحرببعدالبحريات

الولاياتقلصتالعضرين،القرنمنالتسعينياتأوائلفي

القذائفغواصاتوبخاصةبحرياتهماوروسياالمتحدة

فيالصغيرةالبحرياتبعضاستمرتولكن.البالستية

وإسرائيلفرنسامنكلبحرياتبينهاومنأساطيلهاتطوير

وبخاصةالمستقلةالدولكومنولثدولوبعضوالهند

نيا.وكراأ

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

كرلمعاا

نىالأسباالأرمادا

صركة،أكتيوم

معركة،لدحتلا

كبسمار

شبيجراف

سلاميز

كةمعر،لأعرالو!ا

معركة،يواميد

الشهيرةالسفن

ومريماكمونيتر

السفنأنواع

القادسالبرمائيةالسغيةالحربيةالبارجة

الألغامكاسحةالحربيةالىسفينةالجليود

المدمرةالمدرعةسفينةالىالطائراتحاملة

الصوارلإلمارادزورق

قاطةاليالمسلحةالأهليةالسفيسة

الأسلحة

القنبلةالماوربيدالحصار

الموحهةالقذيفةالهوايمةالسفيمة

صلةذاتأخرىمقالات

السفينةالحربأمسير

راتالشاللأميراا

يكنجلفااليةلأميراا

البحر!توحاتالعسكريةالتجهيزات

الأستراليةالمسلحةالقواتالتمرد

الأمريكيةالمسلحةالقواتالبحريةجندي

الفلبينيةالمسلحةالقواتالحر!

المتحدةللمملكةالمسلحةالقواتالألغامحرب

الهسديةالمسلحةالقواتالبرمائيةالحرب

السسكريةالمحكمةالحافالحوض

والأوسمةوالميدالياتالسياشينالرتل

رومسيا

الموفوع،مصرعنا

البحرياتمهام-أ

الب!ضعلىالسيطرة-أ

والغزوالساحلىالهجوم-ب

اعنوويوالدفاعالهحوم-خ

الأحرىالمهام

الرئيسيةالعالمبحريات-2

الكبرىالحم!رالبحريات-أ

الأحرىالرفقالبحريات-!

البحرياتتاريخ-3

أسئلة

للبحرية؟الثلاثةالرئيسيةالمهامما-

المجاذيف؟تدفعهاالتيالسفنبير،كبيرةمعركةآحرما

المدابلامشخدامنتيجةالسفىبناءفيحدتالذيالتغييرما-

القذائف؟تطهلقاكتي

؟أسطولأىستمتلكالتيالدولةما-

تمتلكها؟التىالدولوماالبالمسية؟الصواريخغواصاتما

لقوتهدقيقامؤشرالالضرورةالا"شطولحجميعتبرلالماذا

القتالية؟

بالحديد؟مدرعتيرسفيتيربينمعركةأولما-

ديلحريةدولةكأقوىإنجلترالصمتاالتيالمحريةالمعركةما-

وقوعها؟وقتفىالعالم

مميادتهمفيهاالعربانتصارعلىترتبالتيالبحريةالمعركةما-

المتوسط؟الأبيضللبحرالشرقيةالشواطئعلى
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ااعادقابعصوتط!،المامة،البحريميةالعاص!ةقل!!يالتجاريةالمنطقة

البحريندولة

الحزرمنأرخبيلبمثابةتعدخليجيةعربيةدودةاليحرين

الحيزمنمتوسطةمنطقةفىتقعالتي،والكبيرةالصغيرة

آسياغربىجنوبفييمتدوالدي،العربيللخليجالمائي

شرقا.وإيرانغرباالعربيةالجزيرةمابين

الأرخبيلموقعإلىالاسمبهذاالبلادتسميةوترجع

للمملكةالشرقيالساحلعنكما25نحويبعدالذي

نحوالغربيأسثسمالياأصساحلاوإلى،السعوديةالعربية

المملكةساحلمرالمكانيالقربأنوالواقع.كم35

فهدالملكجسرإقامةفكرةسهلقد،السعوديةالعربية

نأإلىالبعضويشير.بالسعوديةالبحرينيربطالذي

علىالمتدفقالعذبالماءوجودمرجعهالاسمبهذاتسميتها

البحر.قاعوفيالجزرسطحتحتالينابيعمنالعديدشكل

جزيرةتعد،جزيرةوثلاثينستمنالبحرينتتكون

اسممنهااشتقالتىوهي،أهميةالجزرهذهأكثرالبحرين

أنهاكمامدنها،وأكبرأجحريناعاصمةهيوالمنامة،الدولة

ألمديمة.الهاترحرالتيلفحمة

نحواليابسةمساحةوتبلغالإقلير.الرئيسيالتجاريالمركز

قاحلةجيريةصخورمنمعظمهاتت!ضن2.كم277.07

.كثيرةأماكنفيالرمالتغطها

الخليجوسطفيالفريدالجغرافيموقعهاأهلهاوقد

شواطئإلىبالإضافة،البحريةالطرتفيللتحكمالعربي

دولةأنورغم.للسكانرخاءمصدركانتالتياللؤلؤ

التجارةفىمهمامركزاالحاضرالوقتفيتحتلالبحرين

عامتطورتأنهاإلا،العربيالخليجفيلاتوالاتص

جزيرةفيالنفطاكتشافعاموهوأم329أهـ،351

الدخلذأتالدولمنبسببهأصبحتالذيأجحرين،ا

المرتمق

الحكمنظام

الحاكمةالأسرةالبحريندولةفيالحكمنظامويترأس

عاممنذانقطاعدونحكمهااستمرالتي،حليفةآلمن

الحاضر.الوقتحتىأم،782أهـ،791
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لالمنامة.،الصورةأعلى،المحرقمديتيترلطالتيالجسورأحدثفيهايظوالتجاريةللمنطقةآخرمنظر

السكان

عامأجريالذيللتعدادوفقاالبحرينسكانعددبلغ

إلىارتفع،نسمة0005221نحوام079أهـ،093

أهـ،411عامإحصاءحمسبنسمة805ر37.

المنطقة

المحرق

لممامةا

حدحفص

الشماليةالمنطقة

مشرة

الوسطىالممطقة

عيسىمدينة
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أما.4%.1بنحسبةواليمنيونء،4./،بنسبةالسعوديون

،%8.18المقدمةفىالإيرأنيون،فيأتيالعربيةغيرالجاليات

البحرين.نيجمبإلىجمباوالجديدالقديم
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أمريكيا.
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أطلقهوالدي،المحرتلحريرةالقديمالاس!سمتتقاسمهاعرادقلعة

أهللوساطةالميلاديعمتسرا!!سالقرنكايةفيلمي!.اليونالى

عحها.للدلاعالححري!

عه.كوص!ضيدإسلامىومتحثصمركزبالجرينالقرانبيت

صمهاالعريالحطسحتلمةلحنمماطالشريفةالمصاحفمنعدد

.القرآنبيتمتحف

،%ا30.بنسبةوالباكستانيون%،ا4بنسبةالهنوديليهه

ونسبتهموالأمري!صينالبريطانيينمنفأغلبهمأ!ربيوداأما

7.7%.علىتزيدل!

البحرين،جزيرةشماليشىالسكانأجيةغاشزيتر

الرسميالدينيعدالذي،الإسلامىالدينأغلبهمويعتنق

مساكنفيالبحرينسكانأغلبويعيش.البحرينلدولة

الذيخاصةالملبسنمطويع!صشقق.فيأوممستقلة

العديدلكن،بالغربالتأثرمدىأصشبابافئاتبينينتشر

المميز،العربيالزيارتداءعلىيحافظمايزالمنهما

والفواكهوالأسماكالتمرتحتمملأ!جباتاأهمأنويلاحظ

الأرز.اإلىإضافةأاللأأجهانوا

لكن،للبحرينالرسميةأطعةاهىالعربيةأطغةا.اللغة

اللغتينأهلهامنالعديدتحدثدونيحوللاذأصك

اليوميةالصحفتنتشركذلك.والفارسيةايإنجليزية

والإنجليزية.أمحربيةاباللعتينوالمجلات

منطقةأيعنالتعليممعدلاتبارتفاعالبحرينتتميز

تعليمأنكماحر،بهافالتعليم،الخلئالعرليفىأخرى

منذلكويتضح،القانونيةأصاحيةامنإجباريبهاالأطفال

إحصاءحسبالعامالتعليمفيالمسجلينالطلابأعداد

098901والبالغأم،596199اهـ،41541611عام

126نحوالابتدائيةالمدارسعددويصل،وطالبةطالبا

عنوالثانويةالإعداديةالمدارسعددويزيد.مدرسة

طالب00.03.علىيزيدمالهايسج!،مدرسةحمس!ت

أجة.وطا

كليةأهمهاالكلياتمنالعديدالبحرينجامعةتضم

والتربية.الادابوكليةالأعمالإدارةوكلية،الهندسة

حسب/6426نحوالجامعيينالطلبةمجموعويبا

جانبإلىأم،59/6!9أهـ،4151/416عامبيانات

الطبكليةتضمالتىالعربيالخليججامعةتوجدذلك

الطلبةمجموعويصل.التربيةوكليةالطبيعيةالعلوموكلية

عامإحصائيةحعسبطالباء41نحوالجامعةبهذه

البحرينحكومةوتقدم.أم59/699أهـ،5411/641

مجائا.الطبيةالخدماتلسكانها

والمناخالسطح

تتكونالشالجزرمجموعةمنرئيسيةجزرستتوجد

غالبيةتمثلالتىالبحرينجزيرةأهمها،البحريندولةمنها

ساحليةلحمهولبوجودسطحهاويتميز،الدولةأراضي

تصلحتى،الداخلنحوتدريجياارتفاعهايزداد،منخفضة

الذي،الدخانجبليمثلهاالولممطفينسبيامرتفعةقممإلى

تل،بمثابةالدخانجبلويعد.أم04ارتفاعهيتعدىلا

تجعلالتيالضبابيةالتكويناتمنالتسميةهذهاستمدلكنه
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وطنيهعاصمة

أخرىوبلدانمدن

البحرسطحمستوىفوقالارتفاع

217البحرين

الدوليةالحدودفيمرجعاليسصالخريطههذه
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الحليمةأدويعتقدالمحري!،صيسيمسحدأوأ!الحميسمسجد

72ء.710-7هـ،6201-!لسةبناهالعريرعمدب!عمرالأموي

المميز.الإسلاميالمقشعليهويظهرالأثريالخميسمسجدمحراب

العالمية.الش!ةدياطؤلؤااستحراحيتمحيتالبحرين!يالرئيسيةالث!سحصادالغوص



الحدقيالطبيةالخدماتجميعالبحرينفىتتولر.الصحيةالخدمات

الدقيقة.الجراحيةالعملياتإلىالخارجيةالعياداتمن

البحرين.فيالعامةالمتترهاتفيوالترفيها!لتعة

921البحرين

الجرين.فيالمثهورةا!ديمةالحرفمنالفخارصناعة

وم!،دلمونحضارةعصورممذالبحرينبهااشتهرتالسفنصناعة

)البوموالعوصالأسماكلصيداستحدمتالتيالسفنأسماء

وغيرها(.والجالبوتوالشوعىوالسمبوك
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البحرير.دىالترديهمرا!قأحدعذاريعين

الرماديالدخانمنهالةعليهاكأنتبدوالصخور

الصحراء.منالمتصاعد

الجزءتكونالتي،كالمحرقأخرىجزراالدولةوتضم

وححىالفشوتوهناكالجزر،مجموعةمنالشمالي

أطميضانعرضةفهىلذا،البحرينمستوىعنمنخفضة

عادةالرورحركةتوقففىيتسببمماالعالىالمدحالةفي

والشجيرةالشجرأمجزيرتاوتقعالماء.منسوبارتفعمتى

سكناوكانتا،المحرقجزيرةمنالشرقيالجنوبإلى

أما،الوحيدينس!صانهمايش!صلونالذينالسمكلصيادي

بأرضتصلهمابريةبطرقالجزيرتانهاتانفترتبطالان

جزيرةوتقع2.م000.003مساحتهاتبلغ،مستصلحة

هذهوكانت.صالحالنبيهجزيرةمنالشرقإلى!شرة

البحرين،جزيرةعنمنفصلةعاماخمسينقبلالجزيرة

الأبحاتتتواصلحيثحاصةعمايةالمحري!حكومةتوليها.الزراعة

الزراعة.تطويرفىتساعدحد!ةو،سائلأساليصلتوفير

باكتشافلكن،والمزارعالطبيعيةالعيونعلىوتعتمد

بإنشاءبابكوشركةقامتام329أهـ،351عامالنفط

البحرينبساحلليربطهاالغربىسترةساحلمنجسر

إلىسترةمرفأمنالشركةمعداتنقلويسهل،الشرقي

الجبل.فيمخيمها

كيلوخ!سةتبعدصغيرةصخريةجزيرةفهىجدةأما

منتتكونوهى.البحرينمنالغربيالشمالإلىمترات

مساحةباستثناءالبحرعنترتفع،عاليةصخريةمنحدرات

زراعتهاتجري،الجزيرةمنالجنوبإلىالأرضامنضيقة

جزيرةمنالجنوبإلىأضعساناأموتقع.م!ص!بشكل

جزيرةوهى.البحريندولةشيالجزرأكبرثانيةو!ط،جدة

وتربطوسطها.فيالجيرمنتلينباستثناءمنبسطةرملية

والمملكةالبحرينبينيربطكذلك،الرئيسيةالجزرالجسور

علىالتوقيعتمالذيفهد،الملكجسرالسعوديةالعربية

عاموافتتح،أم819يونيومنالثامنهـ،أ204فيإنشائه

.أم869!،أ704

الشمالىالساحلفيتنتشرالتىالعذبةالمياهعيونوتعذ

السكانيمدالذيالأساسيالمصدربمثابةأسحرينالجزيرة

مياهالمزارعونيستخدمو.للشربالصالحةأضقيةاباطياه

الطرفويستأثر،أراضيهمريفيالعيونتلكمنالكثير

منعليهايسقطمابأغلبالبحرينجزيرةمنالشمالي

يتركز،العامفيسم8نحومعدلهايبلغحيث،قليلةأمطار

الصيفف!سلويتميزالشتاء.فصلشهورفيأغلبها

سقوطوعدمبالرطوبةالمقترنالحرارةدرجةبارتفاع

ويستمر،م538عنالحرارةدرجةترتفعماوكثيراالأمطار،

ولممبتمبر.يونيوشهريبينماالفترةفىالارتفاعذلك

درجةفيبالاعتدالالشتاءيتميزذلكمنالعكسوعلى

.م752-01بينماتتراوخحيث،الحرارة

الاقئصاد

ذإبمالنفطعلىكبيربشكلالبحريناقتصاديعتمد

مصئتكريرلكن،منهصغيراحتياطيعلىأراضيهاتحتوي

يناظرهمابينكبيرةمكانةيحتلسترةبجزيرةالواقعالبترول

غالبيةبتكريريقومإذبمالعالمفيالحديثةالتكريرمصانعمن

بتكريريقوموكذلك،الخامالبترولمنالبحريناحتياجات

خطعبرالسعوديةمنإليهالوافدةالبترولكمياتمعظم

منكبيرةكمياتتمتلككذلكبينهما،الممتدالأنابيب

الطبيعي.الغازاحتياطي

مهماتجارياومركزارئيسيا،سوقاالبحرينوتعد

الشرقفىالرئيسيالمركزتعدوكذلك،العربيللخليج

صناعةبهاوتقوم،العالميةالشركاتمنللعديدالأوسط

المتنوعةومنتجاتهالألومنيوممعدنويعد.السفنإصلاح



منوتعتر.الجزيرةفىالصحراويالجزءمنتبرزالبحريننفطممفاة

صاعةعلىكثيراالبحري!اقتصادويعتمدالعال!ا.فىالمصافيأكمر

للتصدير.الرلمجيالعصبالمفطمنتجاتوتشكل،النفط

الأمونياجانبهإلىويضم،المعدنيةالبحرينمنتجاتأحد

.البترولتكريرومنتجاتالسائلوالغازوالحديد

اللؤلؤ،موطنفهي،الخليجلؤلؤةبحقالبحرينوتعتبر

الصناعةهذهلكن،الكثيرةشواطئهتمتدمنهامقربةوعلى

البحرينشبابمنالقليلأنحتىنهائيا؟تندثرأنأوشكت

النفطظهورولولااللؤلؤ،صناعةعنشيئاالانيعرفلا

فيها،الحياةلتدهورتنسبيا،مبكروقتفيأراضيهافي

واقتصادية.ماليةلأزماتوتعرضت

منذالبحرينبهاشتهرتمماالعربيالخليجمناحسشحرجاللؤلؤصناعة

طويل.أمد

221البحرين

المهارةعلىتعتمديدويةحرفةالمزخرفةالخشبيةالصناديقصناعة

البحرين.أسواقفىوالاتقاد

كما،الحكوميةالوظائفمنالعديدالبحرينيونويشغل

والعديدوالبطاطاالتمورزراعةمنبالإكثارالمزارعونيقوم

الأجزاءمنالريعلىبالاعتمادوالخضراواتالفواكهمن

والدواجن،الماشيةبتربيةالبعضويقوم،للإقليمالشمالية

الشواطئمياهمنوالروبيانالأسماكصيديتمكذلك

الحديثالتسويقعملياتساهمتوقد.البحريخية

للخليجرئيسياسوقاالبحرينجعلفي،الموانئوتسهيلات

الرئيسية.الصادراتبمثابةالنفطمنتجاتتعدبمالعربي

للتكريرالخصصالخاموالنفطالملابسالإقليميستورد

.والسياراتالصناعيةوالمعداتالغذائيةوالسلع

.الدولمنوغيرهاالبحرينبينماالمحرقمطارويربط

الرئيسيةالمدن

ذإ،الساحليةوالموانئالمدنمنمجموعةالبحرينفي

مياهعلىمطلةسواحلعنعبارة-جهاتهاكلمن-أنها

الساحليةوالموانئالرئيسيةالمدنوتتركز.الخلئالعربي

جنوبفىعليههيكاأكثروالوسطالشمالفيالمهمة

لدولةالغربيالشماليالجزءعلىماحدإلىالمطلالبحرين

وموانئه:مدنهأهمومنقطر.

جزيرةفيوتقع،البحريندولةعاصمةالمنامةمدينة

وهي.المحرقجزيرةعلىالمطلالشمالأقصىفي،المنامة

والمبانيبالتجارةالمدينةوتزدهر،البحرينفىمهمميناء

.الأعمالورجالالنشطةالتجاريةللأعمالالموائمةالحديثة

اللؤلؤاستخراجفيالمهمةالمراكزمننفسهالوقتفىوهى

ينابيعلوجودالعالمفياللالئأروعمنهوالذيالطبيعى

.الأسماكلصيدمركزوهيالبحر.قاعفيعذبة

!

!!؟*3ور!ئن/ء+

!لأ!سكاضص
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الحكومةحرصت

إقامةعلىالسحر!ية

لالمحافظةالمعنيةالمحميات

المطرية،الحياةعلى

منمجموعةوتظهر

المادرة.الظباء

المنامة.قبلقديماالبحرينجزرعاص!ة.المحرقمدينة

الجنوبأقصىفىتقع.البحرينفيمدينةثانيوهي

الممامةمدينةعلىوتطل،المحرقجزيرةمنالغربي

وتوأجهها.

وفيها.ثابتبجسرالمنامةبمدينةالمحرقمديسةوترتبط

مدرثانيةالمحرقمدينةوتعد.الرئيسىأجحرينامطار

الحضاريةالمجالاتوفيالاتساعرالأهميةفيالبحرين

هوفينيقيباسمقديماالمحرقعرفتوقد.والاجتماعية

الزمن.منطويلاردحاالاسمابهذاتعرفوظلت،ارادوس

شرقيفيالواقعةعرادبلدةعلىيطلة!الاسعمهذاومازال

أيضا.براويتصلانبينهما،الخليجمياهوتفصلالمحرق

،وخضراواتونخيلفواكهبساتينالمحرقمدينةفيوتوجد

الخشبية.السفنصناعةوفيها

جزيرةمنالغرليةأجةالشماالمنطقةتشكلالبديعمدينة

منبعددتشتهرحيثخصوبةالأكثرالمنطقةالبحرين

تنتجالتيالبساتينبكثرةتميزتولالتالي،العذبةالعيون

النخيل.إلىبالإضافةوالخضرواتالفواكهأنواعبعض

هذهمناحتياجاتهامنكبيرةبنسبةالبحرينتزودوالمنطقة

.المنتجات

تقريبا.البحرينجزيرةوسطفيتقع.عواليمدينة

ومعظم،النفطأعمالعلىاساساقامتحديثةمدينةوهي

البحرين،نفطشركةفيالعاملينالنفطعمالمنسكانها

أهـ،351عامالبحرينفيالنفطاكتشافتمأنمنذ

المنامة،مدينةفيالبحرينفيالنفطاكتشفوقد.ام329

جميعبابكوالأمري!جةالبحريننفطشركةامتيازوشممل

المصدريعدالنفطوظل.الإقليميةومياههاالبحرينأراضي

البحرينيةالنفطشركةأسستوقد.للبحرينالرئيسي

النفطينقلهناكومنالمنامةشرقىفيالنفطلتكريرمعملا

.الخارجإلىوممها،سترةجزيرةإلىأنابيببوساطةالمكرر

فيوالتحديثالبناءعملياتفيالنفطإنتاجساهموقد

والثقافيةالاجتماعيةالحياةعلىأثرهوانعكسالبحرين

البلاد.فىأ،قتصاديةارأحلميةوا

تاريخيةنبذة

الفترةخلالناجحةتجاريةحضارةبمثابةدلمون!!انت

الذيالاسمهوودلمون.م.أق0025008بينما

الاسمهذاويعنيوأهلها،البحرينعلىالسومريونأطلقه

رجالمنالمكتشفونوأطلقوالتجار.التجارةبلد

القرنفىالبحرينعلىتايلوساسمالأكبرالإلعمكندر

عصورخلالأوالباسمسميتكماالميلاد،قبلالرابع

هذاويرتبط،الميلاديعشرالثالثالقرنحتىالجاهلية

المنامة،جزيرةفيمقاماكانواثلالأبناءصنمباسمالاسم

وأطلق،الإسلامىالعصرفيعرففقدالبحريناسمأما

البحرين.فيالقديمةالآثارمنجانب
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منيمتد،المساحةواسعمتكاملإسلاميإقليمعلى

البحرينوشكلتجنوبا.عمانحتىشمالآ،البصرة

الاقتصاديالمستوىعلىالإقليملهذاالحيويالمركز

والزرأعي.والصناممط

الحالي!تالسكانمننزلمنأولالبحرينيونويعتبر

.الإسلامقبلالعربيةالجزيرةمنوفدواوقد،البحرينبجزر

عامفيالبرتغالىللحكمالبحرينخضعتوقد

الفارسي،للحكمخضوعهاذلكتلاثمأم521هـ،289

ومن.ام206اهـ،110عامعنهاالبرتغاليينأجلواأنبعد

قدسيفبنالثانيسلطاناليعربيعمانإمامأنالمؤكد

بهاالاحتفاظيستطعلمولكنه،البحرينعلىاستولى

ول!ا.شاهنادرعهدفياحتلالهاعاودواالفرسلأنطويلابم

وهمالهولةعربلأن،الجزيرةعلىالفرسسيطرةفترةتطل

الإيرانيالشاطئعلىيقيمونالذينكعببنيقبائلمن

وأخضعوهاأسالوشيخبزعامةبالجزيرةنزلواالعربيللخليج

اهـ،171عامفيأسالوشيخحكموانتهى،لسيطرتهم

الفارسيةالموانئمنكبيرةقواتجاءتعندما،ام757

منوهمبوشمهرحاكمالمذكورناصرالشيخبزعامةالمقابلة

الهولةعربوأخضعت،الجزيرةوغزت،المطاريقعرب

،م1783اهـ،791عامحتىحكمهاوأستمر،لسلطانهم

رأسهاعلىالعربيةالجزيرةمنعربيةمجموعاتجاءتحين

الحالية.الحاكمةالأسرةمؤسسمحمدبنخليفةالشيخ

البحرينارتبطتأم861هـ،ا278عاموفى

شؤونهاإدارةبريطانياوتولتبريطانيا،معباتفاقيات

خليفةآلعليبنعيسىالشيخعهدوفي،الخارجية

التجاريةارركةونشطت،الجزيرةفيالأوضاعامشقرت

منوفيرةأعدادعليهاوأقبلتوسريعا،ملحوظانشاطا

.السكان

،أم329اهـ،351عامالنفطاكتشافوبعد

أثرلهاكانالرخاء،منموجةالبلادعمتتجارئاوامشغلاله

،الصغيرةالجزرهذهإلىالسكانمنكثيرهجرةفىكبير

الفرصةبإتاحةالوطنيينالبحرينيينمنالعديدوطالب

بذلك.وسفلهم،الحكومةفىلاشتراكهم

البريطانيالانسحابتمام719أهـ،193عاموفى

حصولالعامهذانهايةصاحبكما،العربيالخليجمن

العربيةالدولبجامعةالتحاقهاوتمأستقلالها،علىالبحرين

اختيارتمأم73!أهـ،393عاموفي.المتحدةوبالأم

تكوينتمأساسهوعلى،البحرينلدولةالسياسىالشكل

فيالشعبنواباختيارطريقعنالوطنيالمجلس

عامفيالشورىمجلسثمام859أهـ،04هعام

مأ819هـ،أ204عاموفي.ام399أهـ،413

العربيةالجزيرةشرقدولمنغيرهامعالبحرينكونت

البحرينتربطالتيالملاقةالإنجازاتإحدى.فهدالللكجسر

.الصورةأعلىفيالخدماتمنطقةوتظو،السعوديةالعرليةلالمملكة

تعاونبهدفالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلساتحاد

والاقتصادية.العسكريةالمجالاتفيالدولتلك

الأوضاعتحسينعلىالبحرينحكومةوتعمل

المنطقة.دولمعبالتعاونوالتعليميةوالمعيشيةالاقتصادية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدولمنظمةالسعوديةآسيا

للنمطالمصدرةالعربتاريخالبحري!،

فىالأثريةالمواقعخليفةآلسلمادب!عيسىالعربيةالدولجامعة

العربيةالجزيرةحليفةآل،علىبنعيسىفهدالملكحسر

فيالبريالنباتالمحرقالثاليةالحليححرب

العريةالبلادالمنامةفيالبريالحيواد

النعسانأمالإسلاميةالمنظهماتالعرليةالملاد

النفطالحليجيةالمنظماتالعربيالخليح

العربيةالمنظماتسترة

الموف!وععناصر

الحكمنظام-أ

السكان-2

اللغة

والمناخالسطح-3

لاقتصادا-4

الرئيسيةالمدن-5

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

موقعها؟أهميةوما،البحريندولةتقعأي!

الاصم؟بهداالبحرينسميتلمادا

ذلك.وضح.التعليممعدلاتبارتماعالبحرينتتميز

جدة؟حزيرة،المحرقجزيرةع!:تعردماذا

دلك.اشرح.النفطع!رئيسيبشكلالبحريناقتصاديعتمد

أسماءالجاهليةوفيالأكبر،الإسكمدرورحالالسومريود،أطلق

منها؟كليعنيوماذاهي؟فحاالبحري!علىمختلفة
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البحريندولةتاريخ

قص!!دولتيبينأصبحريناتقع.ثاريح،اليحرين

الحليجفيجزرمجمصعةوهي.السعوديةالعربيةوالمملكة

جزراالأصلفيوكانتمستطهيل،شمكلعلىالعربي

حركةبسببعنهاانفصلتوقد،العربيةبالجزيرةمتصلة

والبحرين.الختلفةالجيوأ!حيةالعصورفىالأرضيةالقشرة

الشرقيةالمنطقةفيأ!سعودياالميناء،الدماممنجداقريبة

تبعدإذقطر،منأيضاوقريبة،اسمعوديةالعربيةالمملكةمن

تقريبا.كم02عنتزيدلامسافةالبلدينعن

والمحرقالبحرينحبرهاأ،عدةحزرمنأجحريناوتتكون

أجحرينامساحةتبلغرصغيرةأحرىوجزرجسر،ويربطهما

ا!قصافيس!صان!هاعددويصلتقريبا،2كما/27707حوالي

أحربامنمعظمهم،سسمةمليوننصفحواليإلىالحاضر

الأصيلةالعربيةالقبائلإلىوأنسابهمأصولهمفييرجعون

فىإليهاارتحلتوقد،العربيةالجزيرةمناطقتغطيالتي

،العتوبالبحرينعشائروأكبر،مختلفةوظروفمناسبات

فيوتوجد.البحرينيقطنونممنوغيرهمالدواسرثم

وباكحستانيينهنودومنفار!ميةأصولمنجالياتالبحرين

والفرنسيين،،البريطانيين:مثلمتعددةدولمنوأوروليين

وغيره!ا.والأمريكي!ت،والألمان،والهولنديين

أحربى،االخليجمنطهقةفيجدامهمالبحرينوموقع

والإفيهـيقية.الأمسيويةاكشر!:لمناطقلالنسبةأيضاومهم

الفاصلةالمهمةأجحريةاأطرقاعلىيسيطرالبحرينفمو!

يبعدولا،العرليالخليجيتوسطوهووالهند،العراقبين

جسرطريقعنبرياالبلدانربطوقد،السعوديةعنكثيرا

فهد،الملكجسرالعربيالخليجمياهعبربينهمايوصل

إلىالسعوديةالخبربمدينةالعزيزيةشاطئمنيمتدالذي

حواليالجسرهذاطولويبلغ،البحرينفيالجسرةشاطئ

والتنقل،النقلحرحصاتتسهيلعلىيعملمما،كم2ء

البلدين،بينالشجاريةالحركةتسهيلعلىأيضاولعمل

الصلاتويقويبينهما،السياسيةالعلاقاتويدعم

مهماالبحرينوموقع.الدولتينشعبيبينالاجتماعية

العربي،الخليجمياهفيأصدوليةاوالملاحةللتجارةبالنسبة

الشرقمحاطقإلىالوصلةالدافئةالشرقيةالبحارومياه

،الأعمالرجالمحطأجحرينامنجعلأمروهو،الآلمميوية

علىالمطلقةبالسيادةالطامعةللدولمعرضةقديماوظلت

الخلئالعربي.

ولافيهجباللامستوسطحبأنهالبحرينسطحيتميز

تقومالتيالمائيةأ!يونامنصعيرةمجموعةوتتخللهأنهار،

قليلةوهي،النخيلزراعةخاصةالبحر*ت،شياشراعةعليها

العربيةالجزيرةمناطقفىالنخيلبزراعةقيستماإذانسبيا

.اللأخرى

رطوبةمعالصيففيحارعامبوجهالبحرينومناح

والبحرين.قليلةوأمطارهنسبيا،دا!ئالشتاءوفي،شمديدة

بلدفهىولذلك،الزراعيةا!لأهـضوقليلة،العذلةالمياهقليلة

موقعالهاأنغير،الاقتصاديةقاتأ!اأواالإم!طناتمحدود

بمنطقةالصلةذاتالعالمدولانتباهأجهإلفتإمشراتيجيا

.العريالخليج

كلعلىالقديمةالأزمنةفيأجحرينااسمأطلهت

فيبماالبحرينلجزرالمقابلأمحربيةاأطجزيرةاششرفيأعساحلا

الشرقيةالمنطقةأيالأحساءومنطقةقطرحزيرةشبهذأ!ك

إلىالاثاريةالبحوثوتشير.السعوديةالعربيةالمملكةمن

منذكانتالعربيالخليجعلىالمطلةوالسواحلالبحرينأن

هذهوعرفت،لالسكانمأهولةالتاريحيةالعصورأقدم

ويقدرالعصورأقدممنذالبشريالاستيطانحياةالأرض

سنة.ألفخمسينحدودفيذلك

الممتدةالمنطقةليشملواسمهالبحرينمفهومامتدوقد

وإلىعمانسعواحلإلىالعراقجنوبيفيالبصرةمدينةمن

هذاتغيروقدالصحراء.فيينتهيأنإلىلهاالمقابلةالجزر

مجيءعندفأصبح،البحرينلاسماالمساحىاهفهوم

مجموعةيعخيالميلاديعشرالسادسأغرنافيأجرتتغاإا

قديماالمنطقةسكنوقد،الساحلتمكلىالتيالجزرمن

أغينيقيون.اومنهمالكنعانيةالقبائل

الإستراتيجىالبحرينمو!فإن،الحالوبطبيعة

للدولمطمعاتكونأنإلىأدىقدوالملاحيالتجاري

الحديثالتاريخيالعصرففي.الكبرىالاستعمارية

عشرالسادسالقرنفيهرمزملكلحكمالبحرينخضعت

هـ،289عامالبرتغاليللحكمأيضاوخضعت.الميلادي

السكانوحاول.لهمهرمزملكخضوعأدرعلىأم152

البرتغاليالامشعمارظلمكاهلهمعنيرفعواأنالبحرينفي

هـ،929عامضدهمنشطةبثورةفقاموا،الاجنبي

قا!طثم.بالقوةالبرتغاليالأسطولافأخمدهاام،ء22

أيضا.فشلتولكنهاأم952هـ،369عامأخرىثورة

،أم955هـ،679عامالبحريندخولالعثمانيونوحاول

مطلعوفي.العثمانيةالقوةأفرادواستسلمفشلوا،ولكنهما

احتلالمنالإيرانيونتمكنالميلاديالسابكشرالقرن

.أم206أهـ،110عاممنهاالبرتغاليينوطرد،البحرين
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إمامانتزعهاحتىالإيرانىالحكمتحتالبحرينوظلت

الإيرانيونعاودوقد.ام717هـ،أ031عاممسقط

أهـ،051عامالإيرانيشاهنادرعهدفياحتلالها

فيهاالحكموأصبحام،747اهـ،016حتىأم737

كذلكالوضعوظل.للفرسأتاوةيدفععربيمتولىبيد

لآمنعليهاالمتوليمنانتزاعهامنخليفةالتمكنأنإلى

.ام783هـ،ا791عاممذكور

البحرينفيخليفةالحكم

منوغيرهموالجلاهمةصباحوآلخليفةآلنزح

جنوبىفيالأفلاجمنطقةفيالهدارفىالأصليموطنهم

مثلالساحليةالخلئالعربيمناطقصوبوتوجهوانجد

شيخهمبزعامةخليفةآلوكان.والبحرينفالكويتقطر

نشبخلافبعدالكويتغادرواقدخليفةالمحمد

جزرصوبواتجهوا،صباحآلعمومتهمأبناءوبينبينهم

وهموقتذاكالبحرينجزرحكاملكن،الخليجفيالبحرين

خليفةلاليسمحوالمالمطاريشقبيلةمنمذكورآلمن

إلىاضطرهمممافيها،والاستقرارالبحرينفيبالنزول

عامفيهافنزلواقطر،فيالزبارةبلدةموقعصوبالتوجه

خليفةبنمحمدشيخهمقيادةتحتأم765اهـ،917

ورجاحةوالتقوىبالورعتحصفوكانالزبارةأسسالذي

عليهم،فأمروهقطرفيالزبارةأهالىأعجبمما،العقل

بعضوأنشأالعلماء،وأكرم،الجميعمعاملةفأحسن

المساجد.منعدداوبنى،بالكتاتيبأشبهوهيالمدارس

استقرأرهممركزالزبارةمدينةخليفةآلحصنوقد

وأصبحت،والتجارةاللؤلؤصيدفيوعملواالجديد.

عدداالزبارةمدينتهموجذبت،مزدهرةعهدهمفيالتجارة

أبناءمنخاصةاللؤلؤوصيدالتجارةفيالعاملينمن

للإقامةالزبارةإلىيتوافدونبدأواالذين،العتوبعمومتهم

الأعمالمنذلكوغيروالتجارةالبحرفيوالعملفيها

البضائعمعضرائبفلاحرةالتجارةوأنخاصةالأخرى

.التجارةنشاطإلىأدىكا

البحرينمشيخةمؤمس!خليفةآلالشئمحمدتوفى

لآمحمدبنخليفةابنهوخلفهأم،772أهـ،186عام

لامحمدبنأحمدبزعامة،خليفةآلوتمكن.خليفة

والأحساء،قطروقبائلالجلاهمةأقربائهمبمساعدةخليفة

ونشوبخانكريموفاةبعدالبحرينمنالإيرانيينطردمن

علىخليفةآلحكمبدأعليهوبناء.إيرانفيالخلافات

الشيخفإنوكذلكلها.إيرانحكمانتهىكماالبحرين

ضمهابعدالبحرينفييبقلمخليفةالمحمدبنأحمد

ينوبمنوأرسلقطر،فيالزبارةإلىعادوإنما،لسيادته

منكل!نلاخرحينمنيتنقلوظل،البحرينلحكمعنه

عاموفاتهحتىكذلكالأمروظلوقطر،البحرين

لآسلمانابنهالحكمفىفخلفهام،497اهـ،2"9

منواتخذ،البحرينإلىخليفةآلحكمنقلالذيخليفة

لآسلمانالشيخوبدأ.لهعاصمةالبحرينفيالرفاعمدينة

عنعوظالبحرينفىالجديدةمشيختهشؤونينظمخليفة

لاوبدأ.إقامتهمومركزإمارتهملتكونقطرفيالزبارة

مجالفيخاصة،البحرينفيالجادالبناءمنمرحلةخليفة

.والعمراناللإدارة

السعوديةوالدولةالبحرين

هـ،أ802عامقطرالأولىالسعوديةالدولةغزت

منعفيصانبنإبراهيمبقيادةقواتهاوتمكنت،أم397

قوفيوجودهاالأولىالسعوديةالدولةوثبتتدخولها.

والحويلة.والرويضةوفريحة،اليوسفية:بلدانفيخاصة

مدينةفىخليفةآلعفيصانبنإبراهيمحاصروبعدها

الإماممنبذلكالإذنأخذأنبعدقطرمركزالزبارة

الدولةأئمةثانيسعود،بنمحمدبنعبدالعزيزالسعودي

حصارهمنعفيصانبنإبراهيموشدد.الأولىالسعودية

الزبارةعنالجلاءإلىفاضطروا،خليفةآلمنللعتوب

إقامةتتمولمجو.بلدةوسكنواالبحرينصوبوتوجهوا

سلطانالسيدلحكمخضعتلأنهاالبحرينفىخليفةآل

فعادوا،أم008أهـ،215عاممسقطحاكمأحمدبن

سعودآلأعطاهمأنبعدقوفىالزبارةإلىجديدمن

.الأمان

عبدالعزيزبنلممعودالإمامعهدفيسعودآلتعاون

إلا،مسقطحاكممنالبحريناسترجاعفيخليفةآلمع

لموأميرهاالسعوديةالحملةقائدعفيصانبنإبراهيمأن

ضمعنأعلنبل،خليفةآلإلىالبحرينحكميسلم

خليفةآلوحاول.الأولىالسعوديةالدولةإلىالبحرين

يوفقوا.لملكنهمالبحرينعنالسعوديةالقواتإجلاء

رؤساءأرسلوإنمابذلكعفيصانبنإبرأهيميكتفولم

الأولى.السعوديةالدولةعاصمةالدرعيةإلىخليفةآل

أميراعفيصانبنإبراهيمبتعيينالرلمسميةالأوامروصدرت

عاماقائداعفيصانبنسليمانبنوفهد،البحرينعلى

السعودية.لحاميتها

استعانواخليفةآللأنطويلاالوضعهذايدمولم

العتوبمنوأقاربهم،الفرسودولة،مسقطبحاكم

عنوأجلوهاالبحرينفىالسعوديةالحاميةالجميعوهاجم

بنسليمانبنفهدالحاميةقائدوأسروا،بالقوةالبلاد

حتىرهائنمنهمواتخذوارجلا،عشرستةومعهعفيصان

منالرغموعلىفيها.خليفةالسراحالدرعيةتطلق

بنرحمةذلكفييساعده،عفيصانبنإبراهيممحاولة
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أنهإلا،المتحالفةالقوةمنالبحريناسترداد،الجلاهمةجابر

الأمر،علىأسستاراالسعوديونأسدلفقدوبالتالييفب!لم

فيدحولهموهيأ!هـأهميةمسألةفيانشغلوالأنهم

الدولةبأمروجهتأضياباشاعليمحمدحملاتمواجهة

عليه،وبناء.الأولىأصسعوديةاالدولةعلىللقضاءالعثمانية

مستقرا،ححمايحنأ3أجحرينافيالسعوديالحكمفإن

مث!!البحرينعلىالأولىالسعوديةالدوأسةقبضةتكنولم

إلىساههاالمحرينموقعأنفيشكولاقطر.علىقبضتها

فيالمجاهرةلأصدراسلطةأوننوذكيزترعدمفيكبيرحد

مياههوطبيعيدهشاعيبخطتحتميالبحرينلأن،البحرين

العرجمما.الخليج

خليفةآلبيرأ!هـيةحلافاتحدثتالحقبةتلكفي

إلىخليفةآلسلمانبنخليفةبنمحمدالشيخاضطرت

الموجودثنيانلنعبداللهالسعوديبالإمامالالممتنجاد

،أم842أهـ،258عامالرمحيةفيمعسكرهفيوقتذاك

فيمشغولأكانلأنهينجدهلمثنيانبنعبداللهلكن

حكمه.تثبيت

علىتغلبأسدياتر!يلمتفيص!!السعوديالإمامقرر

غزوأضانيةأالسعوديةأسدوأسةاح!صهاوا!شلماثنيادبنعبدالله

إجبارالأق!اعلىأرالسعوديةلةالدوإلىوضمهاالبحرين

القويالنفوذأصحابللسعوديينالزكاةدفععلىشيوخها

الخلئالعرجما.منطقةفي

إلىالراميتركيبنشيصلالإماممشروعينجعولما

بنمحمدالشريف!هجومأ-هما:لسببينالبحرينضم

سعودبنخالدومعهالقصيمعلىالمكرمةمكةشريفعون

باشاعليمحمد!ميادةظلفينجداحكمقدكانالذي

أطزحف!البريطانيالرفضب.العثماني!تعنالمستقل

فيآنذاكحدياتف!صبريطانياكانتحيث.السعودي

انسجاماموحمايتها،!ميادتهاتحتوضئالبحرين

الذيبريطانياخارجيةوزيربالمرممتونرسمهاالتيالسياسة

فيليساكبريطاليالتو!ئالامشعمارياستراتيجيةتبنى

ذاتوالمواقعالحهاتكلفيبل،فحعسبالخليجمنطقة

مواصلاتخطعلىالمحافظةفيالامعتراتيجيةالأهمية

صارخبشكلتحاقضمماالشرقفيالبريطانيةالإمبراطورية

تركي.بنفيصلالإمامالسعوديالأمير!مياسةمع

ضمفييوفقلمكيترب!فيص!!الإمامو!%ن

تقريرأضعارفقد،البريطانيأضعنتالسببدولتهإلىالبحرين

الرياضزارالذيالخليجفيالبريطانيالمعتمدلليلويس

إلىم1865هـ،2821عاءتركيلنفيصلال!ماموقابل

وأالعينيةاشكاةأخذتتركيبنفيصكملالإمامدولةأن

القيوينوأمودبيوابوظبيالبحرينشيوخمنالنقدية

.مسقصأوسلطنةوالشارقةوعجمان

البحرين،علىخطراالإيرانيونش!صلأخرىجهةومن

وحاولفيها.الأسريالخلافيشجعوندائماوكانوا

المشيخاتضدبريطانيامعأخقارباماوقتفيالإيرانيون

الموقفظلولكن،الشرقىالحليجساحلفيالعربية

وظلت،الإيرانىالطلبهذاتجاهوشاترامتردداالبريطاني

الإيرانيالنفوذينعنأجحريناإبعادتحاولبريطانيا

أخطارمنبهميحيطبماخليفةآلشعرولما،والعمالى

كانت!اء،سفنهمعلىعلمهايضعواأنبريطانيامنطلبوا

عدمعليوللمحافظةالمسطقة،فيانمريطانيأطوحود

ببلادهمتحيطالتيالمجاورةالمحليةالحقوىخصوعهما

منالإفادةتحاولدائماكانتبريطهانيابأنعلما.البحرين

منطقةفيممياستهاتطبيقشىوالمحليةأرروأجةاالظهروف

أحرجمط.الخلئا

يمرظلالحديثالبحرينتاريخأننلحظوه!صذا

بيناندلعتالتيوالحروبالخلافبسببداخليةلأزمات

الحقبةتلكفيالبحرينأضعفمما،خليفةالأسرةأشراد

فيهاالاجتماعيةالحياةعلىوأثر.الطهبيعيةمواردحاواستنفد

داخلية.وفتنوثوراتحروبمنأصحريراانتا!مابسمب

وبريطانياالبحرين

بريطانيامنوبتأييدأجحرلناووجهاءخليفةأ!آأحمع

الذيخليفةآلعليبنأسشئكليسىاإلىالح!صم!!شادعلى

الأسريةالخلافاتعنبعيداقطرفيالزبارةفيلعيشكان

منعيسىالشيخفانتقل.البحرينتسودالتيوالاضوابات

وطدأنوبعد.أم986هـ،أ286عامالبحرينإلىالزبارة

يستعينأنفكرالبلادفيالداخليةالأمورعلىومميوالحكم

حماشهأجلمنالخليجفيالأولالنفوذصاحبةببريطانيا

ويأتي،وقتذاكالمجاورةالمحليةالدولأطماعضدومساعدته

بريطانيامعفوقع.مسقطوسلطةفارسدوا!ةرأسهاعلى

الاتفاقيةتلكوجددت،ام088هـ،أ72!عاممعاهدة

لا-ا:الآتيبموجبهاتموقدأم،298هـ،أ031عام

يأإلىأرضهمنجزءأيعنيتنازلأنالبحرينلشيخيحق

يأيعقدأنالبحرينلشيخيحقلا2-بريطانيا.سوىجهة

علمدونأخرىدولةأيمععلاقةأييقيماأواتفاق

لريطانيا.

بنعيسىالشيخأنالاتفاقيةهذهعلىيلاحظومما

شحيوخمنيخلفهمنكذلكوألزمنفسهألزمخليفةآلعلي

إبرامأومفاوضاتفيالدخولعنبالامتناعالبحرين

بريطانيا.دولةغيردولةأيومعنوعأيمنمعاهدات

الحكومةغيرحكومةأيبمنعالشئثذلكوتعهد

فيجزءأياستئجارأومشاريعأيةدإنشاءالبريطانية

بريطانيا.موافقةبغيرالبحرين
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أم088اهـ،792عامبمعاهدتيوألحقت

اهـ،311عامثالثةمعاهدةأم298وأهـ،31و.

كانمهماالسلاحتوريدالشئبتحريمفيهاالتزمام398

يى!وكالةبريطانياوأنشأت.الكويتمشيخةإلى!عه

وهو،أم009فبرأير01اهـ،318عامالبحرينفيلها

البحرينبنالمعقودةالاتفاقياتإلىبجذورهيمتدأمر

السياسيةالوكالةتلكوأصبحت،البريطانيةوالحكومة

العربي.الخليجفيالعامالبريطانيللمقيمتابعةالبريطانية

للحكومةبتعهدعيسىالشيخالتزمفقدذلكمنوأبعد

فيبأنهويلتزمالبحرينشيخيؤكدأنبمقتضاهيتمالبريطانية

لنفإنهالبحرينبلادهفيالنفطوجوداحتمالحال

بخصوصهأحدايفاغانالحقلهوليس،بنفسهيستثمره

وبعد،البحرينفيالبريطانىالمستشاراممتشارةبدون

أمروهو-الساميةالبريطانيةالحكومةموافقةعلىالحصول

البحرينحكاموعلىنفسهعيسىالشيخعلىجداثقيل

كيفبوضوحلناتبينألاتفاقياتهذهومثل.بعدهمن

وسيطرتمنهاوتمكنت،البحرينمشيخةبريطانياكبلت

.أكيدةسيوةعليها

فيتدخلتقدكانتبريطانياأنهنابالذكروجدير

علىففرضت.الحكمانتابتالتيالأهليةالفتنةشؤون

المراحلوفى.تريدهماكلعيسىالشيخالبحرينحاكم

ووليابنهيكونأنبريطانيامنطلبحياتهمنالأخيرة

تنوبالتيالأمورفىلهومساعدامعاوناحمدالشيخعهده

الشيخحكمطالوقدواسحدادالكفايةفيهلانالحكومة

حافلةقرننصفمنأكثرإلىليصلكثيراعليبنعيسى

والخارجية.الداخليةبالحوادث

فيالبريطانيةالحمايةجذورأنإلىهناالإشارةوتجدر

العام،أم088هـ،أ792عاممنأبعدإلىيمتدالبحرين

عاممعاهدةالبحرينمعبريطانيافيهوقعتالذي

فيالفعليالبريطانيالتدخلبدأإذ،ام088هـ،ا792

شئمععقدواحينماأم082هـ،ا236عامالبحرين

فيالقرصنةلمنعاتفاقيةخليفةالأحمدبنسلمانالبحرين

الشيخالإنجليزوأرغم.خاصةوالبحرينعامةالخليج

البحرينخضوعمبدأرفضمحمدبنأحمدبنعبدالله

فكرالذيباشاعلىمحمدبسيادةممثلةالعثمانيةللسيادة

الدولةعلىالقضاءفينجاحهبعدالبحرينعلىاسميطرةفي

بريطانياووقعت.أم881هـ،أ234عامالأولىالسعودية

تعملأنبموجبهااتفقمعاهدةخليفةبنمحمدالشيخمع

ومحاربةبالرقيقمئالاتجارعلىمعاوبريطانياالبحرين

جيرانهوبينبينهالقائمةالخلافاتوعرض،القرصنةأعمال

ذلك.مقابلبحماشهتعهدتالتيالبريطانيةالحكومةعلى

الخليجفيالبريطانيالسياسيالمقيمبحقأيضاواعترف

وتدخل.البحرينفيالمقيمينالبريطانيينالرعايابمحاكمة

البحرينشيخبيننشبالذيالخلافحلفيالإنجليز

الشئخلعتالتيوهي.ام867هـ،أ284عاموقطر

ونصبت،القطريالبحرينىالنزاعبعدخليفةبنمحمد

الوجودأنالبريطانيةالحكومةشعرتبعدماعيسىالشيخ

حملةأعقابفيوواسعاكبيراأصبحالخليجفيالعثماني

فيها،العثمانيالنفوذوتركيزالأحساء،علىباشامدحت

جادةتحاولالعثمانيةالدولةأنأيضابريطانياوشعرت

بعدالعربيالخليجمناطقفيالسياسينفوذهاتوسئدائرة

الدولةمنالأحساءمنطقةاحتلالهاعقبقطراحتلتأن

الثانية.السعودية

ولىعينالبحرينحكمعنعيسىالشيخاعتزالوبعد

خلفاالبحرينعلىعيسىبنحمدالشيخونائبهعهده

اهـ،342عامذلكوكان،عيسىالشيخلوالده

هـ،ا361عامتوفيأنإلىالحكمفىوبقىأم،239

خليفةآلعيسىأبنحمدالشيخعهدوفي.أم429

فىالوطنيةألمحاكمجميعالبريطانيةالحكومةألغت

يتألفالقضايافيللفصلخاصاديواناوأقامت،البحرين

شؤونإنجليزمديرونوتولىالبريطانيوالمقيمالشيخمن

فيوالأشغالوالصحةوالمواصلاتوالزراعةالجمارك

لاعيسىبنحمدالشيخوفاةوبعد.البحرينمشيخة

بنحمدابنسلمانالشيخابنهبعدهمنالحكمتولىخليفة

ببريطانيا،جيدةالشيخهذاعلاقةوظلت.خليفةآلعيسى

،ام619اهـ،381عامتوفيأنإلىالحكمفىوالمشمر

لآسلمانبنعيسىالشيخابنهالبحرينحكمفىوخلفه

خليفة.

المستشارغادرام،579هـ،ا377عاموفى

حركةالبلادفيتنامتأنبعدبلادهإلىالبحرينالبريطاني

تشقالبحرينوبدأت،البريطانيالاستعمارضدوطنية

الشئعهدفيرسمياتمالذيالاستقلالنحوطريقها

البحرين.دولةأمير،خليفةآلسلمانبنعيسى

البحرينفيالوطنيةالحركة

المشيخاتمجتمعاتأقربالبحرينفيالمجتمعيعد

الباديةنظامعنبعداوأكثر،الحضريالنظامإلىالخليجية

عددعلىتعيعقالاجتماعيةفئاتهوأكثر.القبليالمجتمعأو

الحضريالاستقراريالطابعذاتالاقتصاديةالوظائفمن

والحرفوالتجارةوالألممماكاللؤلؤوصيدالزراعةمثل

نظاموأناستقرار،إلىتحتاجأعمالوكلها،الصناعية

موجودغيريكونويكادضعيفنظامالبحرينفيالرعي

البحرفيالفردانتماءمرحلةفيذابللقبيلةالولاءإنحتى

.النظاموطاعةللمواطنة
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تدريجي،بشكلينموالبحرينفىالوطنيالشعورأخذ

البحري!،فيالحديثةالعصريةفئالمدارسبعدخاصة

فظهرت،أم919هـ،أ337عامإلىإنشاؤهايعودوالتي

وكان،البحرينأهاليبينمثقفةمتعلمةطبقةالبحرينفي

الذينالبلادفيوالأغنياءالتحارأبناءمنأفرادهاأكثر

وغيرها.التجاريةرحلاتهمخلالمنالدنيابلاديرتادون

فيالأجنبيةالسيادةضدالتذمرمننوعظهرعليهوبناء

البلاد،أموركلعلىاكبري!انيةالسيطرةفيممثلة،البحرين

لعدالمفهومهذاتعمقوقدفيها.الاقتصاديةأضاحيةاخاصة

!بحمدأسشإتاعهدفىأجحري!افيالنفطاكتشاف

أصدروالبحرينصوتمجلةوصدرت.خليفةآلعيسى

اضوادياالبحرينفيتأسسمتثما.القافلةصحيفة!ميارعلي

أهتقفينواالأدلاءملتقىوأصبحت،الأدبيةوغيرالأدبية

مثقفةطبقةالبحرينفيوبرزت،البحريني!توالمفكرين

منذالبحرينفيالوطسيةالحركةفيكبيرحدإنىسعاهمت

مناهضةعلىالجميععملوقد.أم549أهـ،374عام

وقد.البحرينفيتصرفاتهمنوالحدالبريطانيالا!شعمار

أعقابفيأحربياالوطنفىدارتالتيالأحداثسعاهمت

البحرين،فىالوطنيةالحركةنموفيالثانيةالعالميةالحرب

أعربياالدشاعميثاقوتوقيع،العربيةأ!دولاجامعةقياممثل

أعقابفىأضوسعيةاومشروعاتهاإسرائيلضدالمشترك

،ام486حص،ا368عاماليهودية-الفلسطينيةالحرب

عيررمصرعلىالثلاثيوالعدواد،السويسقناةوتأميما

العربى.القوميالنهوضمرحلةجسدتحوادثمنذلك

البريطانيينقبولإلىالوطنيالمدتصاعدأدىوقد

قبلمنإدارتهاعنعوضاالحكوميةالدوائرتجزئةبمبدأ

إلىالبريطانيةالسلطاتاضطرتكما.بريطانيينأفراد

بشكلالأهاليإلىالبلادفيالسلطاتنقلبمبدأالقبول

البريطانيالحكمإنهاءفيذلكساهموقد،تدريجي

للبحرين.المباشر

البحريناستقلال

فيالعربيأسشعباعلىثانفقد،أخرىجهةومن

تلك،البحرينفيالإيرانيةالادعاءاتيواجهأنالبحرين

الدكتورقيامإثرخاصبشكلبررتالتيالإدعاءات

عامالنفطبتأميمالإيرانيالوزراءرئيسمصدقمحمد

البحرين،فيحقوقالإيرانأنآنذاكأعلنحيث،أم159

نفطشركةالتأميميشملأنتقتضيالحقوقتلكوأن

الشعبورفضه،البحرينس!صانرفضهأمروهو.البحرين

الادعاءاتتلكبزيفلإقتناعهملهوتصدواعامةالعربي

السيادةفيوبحقهالبحرينشعببعروبةالعميقوإيمانهما

أراضيه.على

إلىالبحرينمطالبةفيالإيرانيةالحكومةاستمرتقدر

العربيةالمملكةفيهاشاركتدوليةبضغوطجوبهتأن

فيهاشاركتكما.الأخرىأحربيةاوالحكومات،السعودية

استجابتوقد،الدوليةأ!يئاتواالمؤسساتمنالعديد

بمبدأفقبلتالضغوطلتلكأخيراإيرانفيالشاهحكومة

.مصيرهتقريرفىأجحرينافيالعربيالشعبحق

دلهيمدينةفيصحفيمؤتمرفيالشاهأعلن

شعببحققبولهام969اهـ،938عامبالهند

الانضمامأوالاستقلالإما،مصيرهتقريرفيالبحرين

منغيرهامعالاتحادأومعها،الاتحادأرإيرانإلى

ا!شفتاءيجرىأنمقترحا،العربيالحليجمشيخات

لتحديدالمتحدةالأمإشرافتحتأجحرينافىعام

البحريني.الشعبخيارات

يجرىأنالعربيةالدولجامعةفيالعربرفض

الأمهيئةإشمرافتحتالبحرينفىرسمياستفتاء

الظاهرةهذهمثلوأن،عرلىبلدالبحرينلأنالمبحدة

واستقر.للبحرينالداخليةالشؤونفيسافراتدخلاتعد

وكانالمتحدةالأملهيئةالعامالأمينيقومأنالرأي

منالمعلوماتيجمععنهموفدبإرساليوثانتوقتذاك

يريدونهالذيالخيارعنسكانهفئاتكلمنالبحرين

مساعدهأوثانتفأرسللبلادهما.أ!سياسىاالمصيرحول

مبعوثواتصل.الحقائقأضقصىجوشيارديالإيطالىا

السكانفئاتبكلالمتحدةالأمالهيئةالعامالأم!تا

العربيةغيروالفئات،الدينيةالمذاهبورؤساءوالعلماء

،التامالاستقلالعلىإجماعافرأى،البحرينفيالقاطنة

أيدتالإيرانيةالأصولذاتالسكانيةالفئاتأنحتى

علىالآخرينسيادةعنالبعدكلالبعيدالتامالاستقلال

منالعامالأمينمبعوثجمعهماعلىوبناء.البحرين

فيهبينالعامللأمينمفصلاتقريراقدمفقد،معلومات

.المنقوصغيرالتامالاستقلالفيالبحرينسكانرغبة

فيالاستقلالوحكومتهمالبحرينسكانفأعلن

منبهواعترفأم719عامأغسطس!41أهـ،193

عنالبريطانيةالقوأتجلاءحالفىالأمنمجلسقبل

البحرين.أرض

الجلاءهذالكنالبحرينعنبريطانياقواتجلتوقد

علىتنصوبريطانياالبحرينبينصداقةبمعاهدةاقترن

فيالطرفينأحددخولحالفيالدولتينبينالتشاور

أهـ،193عامالجفيرقاعدةالبريطانيونأخلىوقد.حرب

المتحدةالولاياتأنبعدفيماتبينولكن.أم719ديسمبر

.القاعدةهذهمنجزءاا!عتأجرتقدكانتالأمريكية

أعلنتالتيالخليجيةالأماراتأولىالبحرينتكونوبهذا

بريطانيا.عناستقلالها
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هيئةعضويةإلىالبحرينانضمتالاستقلالوبعد

المؤتمرومنظمة،العربيةالدولجامعةوإلى،المتحدةالأم

وهي.الدوليةوالهيئاتالمؤسعساتجميعوإلى،الإسلامى

المملكةمنكلمعالخليجيالتعاونمجلسفيعضوأليوم

العربيةالإماراتودولةوالكويتوقطر،السعوديةالعربية

بحكمالدوليةالسياسةمجالفيمهمدورولها.وعمان

العربي.الخليجوسطفيجزرهاموقع

حدلمجةبنهضةتتمتعالبحرينأنفيهشكلاومما

باطنفيطبيعيةمواردمناللهمنحهاما!ضلعصرية

جزرهاموقعإلىبالإضافة،كبيرةطبيعيةوكنوزأرضها

الخليج،فيخاصةالدوليةالسياسةمجالفيالاستراتيجي

مصدراالنفطو!لف.الدوليةوالتجارةالملاحةمجالوفي

نهضةقيامفيلمساهموقد،المهمةالبلاددخلمصادرمن

والصحةالتعليممجالاتفيوتقدم،كبيرةعمرانية

والزراعة.والصناعةالتجارةمجالاتوفي،والمواصلات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

حليفةآلسلمانبنعيسىآسيا

خليفةآل،عليبنعيسىالبحريى

المحرقالعربيةأ!دولاحامعة

المنامةالثانيةالخليجحر!

ال!سلاميةالمسظماتالعريالخليج

العرليةالمنظماتالسعودية

للنفطالمصدرةالدولمظمةالعرب

الموضوعصرعنا

البحرينفيخليفةآلحكم-ا

السعوديةوالدولةالبحرين-2

وبريطانياالبحرين-3

البحرينفىالوطيةالحركة-4

البحريناستقلال-5

الأسئلة

البحرين.لتحيوخ،خليفةآللموطنالأولالأصلاذكر

البحرين.امشقلالمراحلتتبع

البحري!.ا!شقلالفيالوطنيةالحركةجهودوضح

نتائحبلىالبرتعالي؟الا!شعمارالمحرينسكانقاومحدأيإلى

ذلك.

البحرين؟جزرفيالحكمسدةإلىحليفةآلوصلكيفى

حليفة؟آلمنالمحري!مشيخةمؤ!سىمن

فىلهمعاصمةالبحري!شيوخاتحذهامدينةأولاسماذكر

البحرين.جزر

الأولى.السعوديةبالدولةالبحرينعلاقةوصح

البحرين.تجاهتركيبنفيصلىالإماممشروعاتبين

فىخليمةآللينالموقعةام298عاممعاهدةلنودأهماذكر

وبريطهانيا.البحر!ن

-؟هـ،292-؟)الحسنأبو،بحشل

واممطمدينةمؤرخالمحدثالصدوقالحافظم(.509

زيادبنسلمبنسهلبنأسلمالحسنأبوواسمه،بالعراق

منسمع.ببحشلالملقبالرزاز،الواسطيحبيبابن

ومنزياد،بنسعيدأبيهعمومنبقيه،بنوهبلأمهجده

وغيرهم.الطحانخالدبنمحمد

لمممعانبنعثمانبنومحمدالطرانيعنهحدث

ثبتاثقةوكان.وغيرهميوسفبنعبداللهبنومحمد

.مطبوعوهوواسطتاريخ:مؤلفاتهمنإماما.

أجلمنالمعلوماتجموتحليلعمليةالسو!لحوت

الأخرىوالأجهزةالتجاريةالمشروعاتمنشاتمساعدة

الشركاترؤساءويقوم.التسويققراراتاتخاذعلى

الأسواقلتحديداسموقببحوثبالاستعانةالتجارية

التسويقيةالأساليبوتقريرلمنتجاتهمالمحتملينوالعملاء

بالحكومةالمسؤولونويقومباتباعها.مسيقومونالتي

بالإعلاناتخاصةقوأنينوضعفيالبحوثهذهبامشخدأم

المنتج.وسلامةالأخرىالبيعوكارسات

بحوثبخدماتبالإمدادالشركاتمنالعديدوتقوم

الاستشاريةوالمكاتبالإعلانوكالاتتشملوهي،السوق

المتخصصة،الأسواقبحوثوأجهزة،الإدارةمجالفي

التجاريةالمشروعاتشركاتمنالعديدأنإلىبالإضافة

بها.خاصةالسوقلبحوثإدارةلديهاالكبيرة

بتقديريقومونالأسواقمجالفيالعاملإنالباحثينإن

الملامحويصفون،الجديدةوالخدماتالمنتجاتعلىالطلب

المحتمل،المبيعاتحجمويقيسونالمحتملينبالعملاءالخاصة

ويختبرون،الطلبعلىالسعرتأثيركيفيةبتحديدويقومون

بتقويمأيضاويقومون.والمقترحالجاريالإعلانكفاءة

ومنتجاتها.الشركةحالةوتحليلالبيعشركاتفيالعاملين

التيالمشاكلعنببيانالسوقبحوثدراسةوتبدأ

تعريفإلىالبيانهذاويؤديحلها،علىالعمليطلب

مننوعانفهناكحلها،يجبالتيالمعلوماتعنتفصيلى

الثانويةالبياناتوهي،السوقببحوثالخاصةالمعلومات

الأساسية.والبيانات

والمعلوماتالإحصمائياتتكونالثانويةوالبيانات

الهيئاتمثل:المصادرمنبالفعلمتاحةتكونالتيالأخرى

الوقتبتوفيرالسوقباحثوويقوم.والجامعاتالحكومية

أما.ممكنحدأقصىإلىالثانويةالبياناتباممتخدام

خلالمنعليهاالحصولفيجبألاساسيةالبيانات

هذهمثللجمعالرئيسيةالفنيةالأساليبوتشمل.أجحوثا

والمقابلاتالبريديةالاستباناتنماذجعلىالمعلومات

علىالتيالتجزئةمنتجاتعلىوالتفتيعق،الشخصية
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عداداتفيالفاحصةالآليةالأدواتواستخدام،الأرفف

المباشرةوالملاحظة،التجزئةمنتجاتعلىالكشف

البحوثموادواختباربتصميمالباحثونيقومكما.بالخازن

ثهـا،الشخصيةالمقابلاتدلي!!أو،الا!متبانةنماذجمثل

وكتابةالمعلوماتوتحليلالبياناتبجمعأخيرايقومون

مهمةأداةالحماسوبجهازويعد.نتابدرامشهمعنتقارير

نأأسسوتألبحوثويم!س.السوتبحوثبياناتتحليلفي

أ!راراتاعليهاتحتوياكتىالخاطرمنالتقليلإلىتؤدي

لعضدائماهناكظلشإد،التجاريةبالمشروعاتالخاصة

الخاطر.هذه

.العامالرأياستطلاعبمالتسويق،الإعلان:أيضاانظر

البحيراتعلىأطلققديماسمالعظمىالبحيرات

وايريهيورونوميتشيجانوسوبيريور:التاليةالخم!

فيبحيراتمجموعةأكبرالبحيراتهذهوتعدوأونتاريو.

أمريكافيداخليملاحيخطأه!وتشكل،العالم

الرئيسيالطريقالبحيراتهذهكانتوقد.الشمالية

الغربيةالشماليةالمناطقفيالأوائلوالمستوطن!تأطمس!صشف!ت

الولاياتمنواسعاإقليماالآنتمث!!وهي،أحتمماليةاالأمري!!ا

وميتشيجانوإلينويوإندياناأوهايوولايةيضماا!تحدة

أحدالإقليمهذاويعدمينيسوتا،الأيةومن:جزءاو:س!سنسن

تكاليفلرخصالمتحدةالولاياتفيالصناعيةالمناطقأه!ا

بكاملهاميتشيجانبحيرةتقع.البحيراتهدهفيالمقل

حم!ك!9خسلإ؟!سر"ا،ح!!كمحرحم!؟جيرحلاح!شانصألماتشدكو--؟!!ضزكمرس.
.ص،!.اأ!.!*--صرر--س؟!--ع!صلم

جرطما11

!ححمو
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ؤ4؟ع-لأس،01-يسلوطنىاا.!يلكو
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حزرحليجض5في:...ءمومي!4/
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اونتاربوالوكوسأيررشىستلو!
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3"---!اولمئئم-!!-صلم!لم أ!-.!ءسسا4نكوردص
كتشنر!!ص
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المتحدةوالولاياتكنداأنحينفي،المتحدةالولاياتداخل

منجزءاتشكلالتي،المتبقيةالأرلغالبحيراتتتقاسمان

وقعتالتيالحدوديةالمياهمعاهدةنصتوقدبينهما.الحدود

علىالمشتركةالسيوةفيالدولتينحقعلىأم901عام

عليها،تقعالتيالبحيريةالموانئأهمبينومن.البحيراتهذه

،ميتشيجانبحيرةعلى،وجاريوميلووكىشميكاغوميناء

،إيريبحيرةعلىواشتبولاوتوليدووكليفلاندبفلووميناء

مموبيريور.بحيرةعلىثاندروخليجوسوبيريوردلثوميناء،

نهرعلىيقعالذيدترويتميناءأيضا:المهمةالموانئومن

تورونتووميناء،إيريوبحيرةهيورونبحيرةبينيصل

أونتاريو.بحيرةعلىالكندي

منيقربمامنذ.العظمىالبحيراتتشكلتكيف

الجنوبنحوضخمةجليديةكتلةتحركتسنة2ء.)...

فحفرت،العظمىبالبحيراتالانتعرفالتيالمنطقةعبر

ولذلك،لينةصخورفيعميقامنخفضاالجليديةالكتلةهذه

سنةألف51-11ومنذ.الأنقاضمنهائلةكميةرفعتم

المكونةالأنقاضفعملت،المنطقةالجليديةالكتلةهذهتركق

لمياهالطبيعيالمجرىإقفالعلىوالصمخورالأتربةمن

الجليدمياهمنتدريجيابالامتلاءالمنخفضوأخذ،المنخفض

العظمى.البحيراتبذلكفتشكلت،الذائب

العظمىالبحيراتمساحةتبلغ.وا!لنسوبالحجم

أكبرهاسوبيريوربحيرةوتعد2.كم078.442حوالي

البحيراتمنطقة

العظمى

العظمىالبحيراتعمق

أمتر.-"0

متر."أ-."2

متر003-002

متر0،3منأعمق

دوليةحدود!

محافظةأوولايةحدود

رئيسيحديدسكةخط!!عكاء

رئيسىطريق-

قناةعكثرو

وطندةعاصمة

محافظةأوولايةعاصمة

اهتمامنقطة

نقطةأعمق
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بعدالمساحةحيثمنالعالمابحيراتثانيةوهي،مساحة

وعلى)سابقا(،أ!سوفييتيأوالاتحادإيرانفيقزوينبحر

العالمفيعذبةبحيرةأكبرهيسوبيريوربحيرةفإنهذا،

بحيرةوتأتي2.أكم006.2نحوإلىمساحتهاتصلإذ

العظمىالبحيراتبينمنالثانيةالمرتبةفىهيورون

ميتشيجانبحيرةوتحت!!،أصمالعابحيراتبينمنوالخامسة

بينالسادسةالمرتبةفيإيريلحيرةوتأتيالسادسةالمرتبة

اعظمىاأجحيراتاأقلهيو،أجةالشماأمريكابحيرات

ا!ظمىاالبحيراتاصغرفهيأونتاريو،بحيرةأماعمقا.

وتتفاوت.أصش!اليةاامري!صافيبحيرةثامنوتعد،مساحة

لحيرةتقعحيثكبيرا،تفاوتاالعظهمىالبحيراتمناسعيب

ولحيرةمع!إلبحرفوقأم83ارتفاعع!ىصعوبيريور

فيتفاوتوأكبرالبحر.سطحمستوىفوقم75أونتاريو

إيريلينما!م9هومتحاورتينبحيرتينب!تالمنسوب

ونتاريو.وأ

لمياهمصرفاالعظمىالبحيراتتعد.المائيالتمريف

منأحديداأجهاإينتهيإذنسبياالمساحةصغيرةمنطقة

البحيراتأإتأتيالمياهكانتوقد.الصغيرةالجداول

امياهدعضفإن،أجوماأمالورس!،سانتنهرعبرالعظمى

بحيرةمنمجراهحولأسذياشي!طغونهرنحوتتجه

للصرفقناةفيهافتحتعندماام009عامميتشيجان

أوديةمياهالعظهمىالبحيراتوتصرف.والملاحةالصحي

أمريكابطولوالممتدةمنهاالشمالإلىالواقعةالمرتفعات

الواقعةالمنحدراتمياهلكن.المحيطإلىالمحيطمنالشمالية

وتنصرف.هدسونخليجإلىتتجهالمرتفعاتهذهشمالي

البحيراتجنوبىالواقعةللمرتفعاتالجنوبيةالسفوحمياه

خلئالمكسيك.في

موانئتملعضالبحر.نحوالمتجهةالمائيةالطرق

ولكن،المحيطمنأكهـا)006بعدعلىالعظمىالبحيرات

العالم.فيميناءأيإلىمنهاالإبحارمعفينةلأيةيمكن

المحابسمنمجموعاتثلاثإلىذلكفيالفضلويعود

ببنائهاوالكنديةالأمريكيةالحكومتانقامت،والقنوات

هذاملاحظةويمكن،البحيراتمياهمنامسيبتفاوتلتعديل

وتوجدنياجارا.شلالاتعندبوضوحالمنسوبفىالفارق

نهرمنقليلةمسافةعلىالثلاثالمجموعاتهذهإحدى

بينبالربطتقومحيث-ويلاندقناةوتدعى-نياجارا

بحيرةمنالسفنتنتقلوبواسطتهاوأونتاريو،إيريبحيرتى

فالمحيطلورنسسانتنهرإشث!انتاريو،أوإلىإيري

الأطلسي.ا

سانتنهرعلىالقنواتمنالثانيةألمجموعةوتقع

بحيرتيبينماتصلالتيسوقنواتوتدعىماريز

حولالمجموعةهذهأنشئتوقد.وهيورونسوبيريور

نهرإلىمياههاتسقطالتي(المائية)المرتفعاتالجنادل

منالملاحىالطريقويبدأ.م6ارتفاعمنماريزسانت

نهرنحوأونتاريو،إلىثمإيريبحيرةإلىهيورونبحيرة

الثالثةالمجموعةوتدعى.الأطلسيفالمحيطلورنسسان!

عامالطريقهذاافتتحوقدالبحريلورنمسسانتبطريهت

إلىمونتريالمن،كم632بطولويمتد،م9591

المجموعة،هذهقنواتوتسمحأونتاريو.بحيرة

إلىالأطلسيالمحيطمنالقادمةالسفنبسيرومحابسها

طريق.،البحريلورنسسانتان!:سوبيريور.بحيرة

البحيراتمنالمحيطإلىالوصولالسفنوتستطيع

بينماتصلالتيبارجيقناةطريقعنإماالعظمى

ونهرإيريوبحيرةنيويوركولايةفيوألبانيبفلومدينتي

تسلكهطريقعنوإما،الأطلسيالمحيطوبالتاليهدسون

يعرفالمكسيكخليجإلىميتشيجاندحيرةمنالسفن

نهرعبروالملاحةالصحيللصرفشيكاغوقناةباسم

المسيسبي.نهرثمإلينوي

سانتوطريقولاندوقناةسوقنواتتعد.التجارة

وقد.حركةالعالمقنواتأكثرمنالبحريلورانمم!

ارحا!ا!ر

حارا!ال!تشلا

لحيرة

يورشاوأ

لأ!113

سوقمواتمارير!التدهرم!صاكمصيقكلجر!ات!لير!عالتحيرذ

صير!ر-ةميتشيحارحيرةهيورودةلس

إ،أ--7--1،6حلالأ7---1"خم--!؟لا؟المبماالأأأ-لأ11أ"لم"تمل!حرآاصحراآزو---ممهشو6-لا

م221

م281

!أ

!!!!ا

ءتجة!-خأ

م604

البحيراتعنلمحة

الكبرى

الكبرىابجراتأعماق

م003-002

م003مىأكتر
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فيالصناعةتقدمفيالعظمىالبحيراتساعدت

قدمتإذالفولاذ.صناعةوبخاصةالمتحدةالولايات

بالحديدالمحملةللسفنسريعاطريقاالملاحيةخطوطها

مينيسيوتا،ولايةفيوتوهاربرزدولوثميناءيمن،الخام

ومن،وسكنسنولايةفيوسوبيريورأشلاندميناءيومن

مراكزإلىميتشيجانولايةفيومركيتيإسكناباميناءي

وأوهايوإندياناولاياتشماليالواقعةالفولاذصناعة

وبنسلفانيا.

ألمحصوللنقلوسيلةأفضل،البحيراتتوفركما

،المتحدةالولاياتوشماليكنداغربيمنالقمحمنالضخم

ونيويوركبفلووفيكنداشرقيفيالغلالطحنمراكزإلى

الحجريوالفحمأخرىسفنوتنقل.المتحدةالولاياتفي

علىصناعتهاتتمالتيالمنتجاتوبعضوالدقيقالنحاس

العظمىالبحيراتومضايقخلجانالجليديغطي.البحيرات

تضربالتيالأعاصيروتولدالشتاء.فصلخلالأشهرعدة

تكونأنالسفنعلىيتعينوحينذأك،عاليةأمواجأالمنطقة

البحيراتفيتبحرالتيالسفنمنالعديدوتبنى.وآمنةقوية

طولعلىالموجودةالسفنبناءأحواضداخلالعظمى

،(أم459-1)939الثانيةالعالميةالحربوفىشواطئها.

وتعد.الأحواضتلكفيالحربيةالسفنمنالعديدبناءتم

العظمى،البحيراتفيشيوعاالأكثرالخامالموادناقلات

السفنتناسبلاإذالغرضلهذاخصيصامصنعةوهي

بالحمولة.ملئهابمجردالماءفيغوصهابسببذلكالعادية

مقدمةفىإحداهماقيادةغرفتيعلىالسفنهذهتحتوي

تدعىمغطاةفراغاتوهناكنهايتها.فيوالأخرىالسفينة

هذهدفع!م،المعدنيةبالخاماتالسفينةتعبئةوعندعنابر.

منالعنابرفيالموادتسكبثمخاص،حوضإلىالخامات

وتستغرقواحد،وقتفيجميعأتعبئتهايتمضخمةصنابير

تفريغويتمجدا.قليلةساعاتالناقلاتأكبرفيالعمليةهذه

وتملأ.عملاقكهربائيجاروفبوساطةالسفنتلكحمولة

ظهرهاعلىوتشحنالحجريبالفحمعائدةوهيعنابرها

.الجديدةاسميارات

البحيراتتلويثفيالموادبعضبدأت.التلوت

بحيرةوبخاصة،العشرينالقرنبدايةمنذالعظمى

ومياهصناعيةمخلفاتمنالملوثاتهذهوتتكون.إيري

تحملهاالتيالوقوداحتراقعنالناتجةوالخلفاتالمجاري

إلىبالإضافةوذلك،البحيراتفيلتلقيهاالرياح

أمراضاالتلوثيسببأنويمكن.الزراعيةالملوثات

خطرافتصبحفيها،السامةالعناصروتتراكم.للأسماك

بعضإقفالفيالتلوثوتسبب.الإنسانجسمعلى

وقع!فقدذلكعلىوبناء.السكانأمامالأماكن

للحفاظأتفاقيةام729عاموكنداالمتحدةالولايات

هذهوبموجب.العظمىالبحيراتمياهنوعيةعلى

طرحوأصبح،التنقيةمحطاتإقامةتمتألاتفاقية

صارمة،لمراقبةيخضع،البحيراتإلىالحشاعيةالخلفات

حدإلىملوثةغيرالبحيراتمياهبقاءعلىهذافساعد

علىتحتويالبحيراتمياهماتزالذلك،ورغمكبير.

علىخطرةالعلماءبعضعدها،سامةكيميائيةعناصر

.الإنسانصحة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجليدكاسحةطريق،البحريلورنمىسانتبحيرةأولتاريو،

كليفلاندنهر،لورنسسانتلحيرة،إيري

بحيرة،ميتشيجانقمواتسو،قناة،يريإ

لاتشلا،رأحانيابحيرة،يورليرسولبحيرةا

نهر،راحانياغوشيكابفلو

بحيرة،هيورونيلجليدالعصرايتترود

الملاحيةويلاندقماةدولوت

كلمناليابسبهيحيطالماءمنمسطحاليحير؟

الأرضية.الكرةأنحاءجميعفىالبحيراتوتوجد.جانب

بحراسمعليهايطلقالتيالمائيةالمسطحاتبعضوهناك

وبحيرةالميتالبحرومنها،بحيراتالحقيقةفيوهي

منبالقربالبحيراتبعضوتنتشر.قزوينوبحرطبرية

مياهسطحتحتيمتدالاخرالبعضبينماالمرتفعةالمناطق

مسافةتيتيكاكابحيرةتمتدالجنوبيةأمريكاوفيالبحر.

البحرويمتد.م812.3بارتفاعالبحرسطحمنأعلى

ارتفاعإلىالمحتلةوفلسطينالأردنبينالواقعالميت

كبرىوهيايربحيرةتقعكماالبحر،سطحتحتم993

وهيالبحر،سطحتحتام6بعدعلىأستراليا،بحيرات

الأمطارقليلةأي-جافةمنطقةفيوتقع،مسطحة

وذلكالعاصفةالأمطارسقوطحالةفيإلابالماءولاتمتلئ

.بحيرةاير،انظر:.منتظمةغيربصفة

البحيرةحياة

فيالبحيراتمعظمتمتد.البحيراتتتكونكيف

وهذهسابقاالجليدأنهارتغمرهاكانتالتي،المناطق

رواسبمعهاتحملثم،عميقةأوديةتحفرالجليديةالأنهار

سداكونتالواديجوانبعلىتراكمتفإذا،مجمدة

ماءويسيل،الواديقاعفيالجليديذوبثم،ذلكبعد

منكبيرعددوجودمايفسروهذا.البحيرةمنهتتكون

فيالبحيراتوقلةوآسيا،وأوروباأمريكاشماليالبحيرات

توجدمثلافنلنداففي.القاراتهذهمنالجنوبيةالمناطق

بعضاأنكما،الجليديةالأنهارعنالناتجة.البحيراتآلاف

يرحداريخها،الشماليةأمريكافيالكبرىالبحيرأتمن

الجليد.أنهارذوبانإلى
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وكأكالطاقةوتوليدللريوتوفيرهاالألهارمياهلححزالاصطناعيةالبحيراتوتحدت.والركاليةوالجليديةالاصطماعيةفم!هاأنواعالبحيرات

الأمريكية.كاليفورنيالولايةلهرساكرامتوعلىشاستاسدم!المكونةشاستالحيرةتمتلأعلاهالصورة.والاستجمامللراحة

شكلعلىأحواضفيالبحيراتتمتدالمرتفعةالمناطقوفي

نتيجةوهيمدرجاتوتسمى،ذراعينذيمماكرسي

التربة.فيالجليديةالمياهتحدثهاالتي،التاكلات

تحتالجليدلذوباننتيجةأخرىبحيراتوتتكون

أسفلإلىالرواسبتنزلذلكوعند،المجمدةالروالمحب

الدردوريةالفجواتتسمىدائريةمجوفاتوتحفر،المياه

بالماء.تمتلئالتي

بحيراتتتكونالجيريةبالأحجارالمكسوةالمناطقوفي

فلوريداوفييوغوسلافيافيكارستمنطقةفيكماأخرى

حجريذوبالمناطقهذهففي.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

انهارتفإذاجوفيةمغاراتفتتكونالمومياهتحتالجير

فيمحفورةأوديةالأرضوجهعلىتظهر،السطحيةقبتها

.البحيراتمنهاوتتكونالمياهفيهاتتجمعالصخور،

البحيراتمنفكتير،أخرىبطرقالبحيراتوتتكون

الحجريةالأوديةعلىالممتدةالتربةتغطيالضخمة

الأخدودواديانظر:.إفريقياشرقيفينجدكما،الجوفية

العظيم.

بجزيرةطوبابحيرةومنهالبحيراتمنآخرنوع

علىالممتدةالبحيراتوهى،الإندونيسيةسوم!رة

غربىجنوبغانا،فىكما،الهامدةالبراكينفوهات

الفوهاتعلىبوسومتويبحيرةتمتدحيثإفريقيا،

يتكونالبحيراتأنواعمنذلكوغير.النيزكيةالحجرية

مقطعوهيأيرلندا،فىللأنهارالعريضةالمقاطعمن

تحولعندالبحيراتتتكون،شسانونواديمنعريض

المجرىمنمنعطفينفصلحيث،الأوديةمجاري

عليهايطلقبحيرةعنهفتنتجانجرافا،ويكون،الطبيعي

مايجف،غالباالبحيراتمنالنوعوهذاالثور.قيدبحيرة

أما.النباتاتورواسبالثفالاتمنالمكونةمياههبتبخر

المناطقفىفتتكون،بلاجونالمعروفالبحيراتأنوع

الشاطئية.والحصىالرمالخلفالساحلية

السدود،حواجزوراءاصطناعيةبحيراتوتتكون

البحيراتمنالنوعهذاويسمى،الماح!يتجمعحيث

طولهإفريقيا،فيزمبيزيواديعلىكاريباممرومنهالخزان

أستراليافيالجليديغطيهاالتيالمرتفعاتوتحتويكم282



المياهتستغلحيثالخزاناتهذهمنكبيرعددعلى

أيضئاالبحيراتهذهأكبرومن.الطاقةوتوليدللريالثلجية

بناءبعدأسوانجنوبتكونتالتيمصرفيناصربحيرة

2.كم0005نحومساحتهاوتبلغالعاليالسد

مياهمنيتغذىبعضها.البحيراتتتغذىيهف

روافدلهالايعرفالاخروالبعض،الجبليةوالأوديةالأنهار

وهناكالجوفيةالمياهمنتتغذىالتيوهيلمعطحية،

تتفجروعندما،مصباتلهاوليسروافدلهابحيرات

تنتشرالماءمنكتلذلكعنتنتجالأحواضداخلالأودية

ثلاثةأستراليافىومنهابلايا،عليهاويطلقكالبحيرات

تورنز.وبحيرةفروميوبحيرةآيربحيرةهىنماذج

تختفىقدما،يومفي.البحيراتتختفىكيف

بسبببعضهايجفوقد،اليومنعرفهاالتىالبحيرات

مجرىبتحويليجفقدالاخروالبعضالمناخيةالتغيرات

الهزاتإثرالبحيراتتختفيقدكماتغذيها.التيالمياه

ذلكعلىسرتبإذ،البراكينتفجربسببأو،الأرضية

وجدتإذاالبحيراتتختفي.كماالأرضسطحفيتغير

.أخرىمائيةكتلفيمصمبالها

البراكينفوهاتفيالماءتجمععندتتكونالبركانيةالبحيرات

يحملوهوكوستاريكافيبواسبركانتمتلأعلاهالصورة.الهامدة

فوهاته.إحدىفيبحيرة

235البحيرة

يتجبمالجيريةالصخورتكسوهاالتىالمناطقوفي

الجفافلحالةالمنطقةتعرضتفإذاالصخور،ثقوبفيالماء

وكذا،البحيراتوتجفالصخورماءشبخر،طويلةمدة

بالتسيلمائهامنالصخورتفرغوقدبتبخرها.البرك

القنواتفيالماءفيصرفتدريجياالصخريةالثقوبخارج

إلىالمياهتسربتوإذا،السطحيةالبحيرةوتختفي،الجوفيه

جديد.منفيهاتتفجرالمنخفضةالأرضمنأخرىمناطق

فيأحواضاتصبحالماءمنهاجفالتيالصخريةوالمناطق

خصبة.تربةقاعها

محدودالبحيراتعالم.البحيراتفيالحيويةالبيئة

وأحجاما،أشكالأالختلفةالنباتاتبعضعلىويحتويجدا،

ملتصقايظلالنباتهذهوبعضس!إلماءتحتتنموالتي

النباتاتهذهومنالماء.سطحمنقريبايطفووبعضها،بالقاع

والأسماككالحلزونوالحشراتالصغيرةالحيواناتتتغذى

وغيرهاوالبطالإوزمثلالسابحةالدواجنتجدكماوغيرها،

الحيواناتوأما.البحيراتمياهفىالسباحةفيكبيرةمتعة

الماءحيثالبحيراتخيراتمننصيبهاأيضافلهاالبرية

.والنباتوالطرالأسماكمنوالغذاءللشرب

علىفحواتالجليديةالأنهارتحفرعسدماتحكونالجليديةالبحيرات

مدينةمنبالقربجليديةبحيراتالصورةوتوضح.الأرضسطح

النرويج.فىبيرجين
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البحيراتأهمية

أهميةذوالمنطقةفيالبحيراتوجودإن.المناخ

أحوالحيثمنالسكانحياةعلىتأثيرالهاأنإذ،كبرى

أقلبالبحيراتالمحاطةالمنطقةتكونالصيفففيبمالطقس

الذيالباردالنسيمابسببالأخرىالمناطقمنحرارة

أرر!ءامنبشيءالبحيراتتحتفظكماالماء.فوقيجري

فىمعتدلأ.الجوفيبقىالشتاء،فصلإلىالصيففصلمن

مما،البحيراتسطحعلىالباردةالرياحتهبالخريففصل

.النباتاتبعضنموعلىيساعد

البحيراتتأثيريكونالشماليةأمريكاوفي

والولاياتكندابينالحدودخطعلىملموساالعظمى

بحيرةمندافئةرياحته!حيث،الأمريكيةالمتحدة

بالنسبةبكثير،أطولالنموفصليجعلمماأونتاريو،

التيالفواكهوبعض،الشاميةكالذرةالحبوبلبعض

وكذلكالحصاد.موسمقبل،المعتدلالمناختحتتنتج

المحصولاتعلىتأثيراأعبيرةاميتشيجانلبحيرةفإن

فصلفىأجاردةااشياحوته!.الشرقيةالضفةفي

بعدماإلىاطثمرةالأشجارتلقيحيتأخرحي!،الربيع

فصلفيالدافئةالرياحتجع!بينماالتجمد،فترةمرور

وقتحلولقبل،للقطهفجاهزةالفواكهالخريف

آخر.تجمد

المكتشفونكان.التجاريوالتبادلالموام!لاتطريق

البحيراتمنيستفيدونالشماليةأمريكافيالأوائل

فكانوابمللمواصلاتطرقأنهاعلىبهاالمرتبطةوالأودية

إلىلورنسسانتواديأعلىمنالكنوزوارقيجدفون

محلهاوحلتالزوأرقاخشفتثم.العظمىالبحيرات

التيالبخاريةوالناقلاتالسحبوزوارقالشحنسفن

المدننحوالأوليةبالموادمحملةالعظمىالبحيراتتعبر

والحديدالحجريالفحمالمواد:هذهومن،الصناعية

.الحبوبوكذلك

تنفذإذالريلمياهمهمامورذاالبحيراتتعد.الري

تضخكما،والقنواتالخنادقبوساطةالمزارعإلىالمياه

معطوحعلىالأنابيبسلسلةنظامفيالمرشاتإلىالمياه

مجرىعلىضخمةسدودأقيصتكما،الشاهقةالمباني

المعدللماءخزاناتشكلعلىالجافةالمناطقفيالأودية

نهرعلىالعاليالسدالمصريونبنىوقد.الريلعمليات

.أخرىوأغراضللريالمياهلتخزينالنيل

باكستانفيالسندنهرعلىالمقامةالسدودوأما

القاحلة،التربةمنهكتارمليون841.ريفيفتساهم

باكستانفيأغلبهايقعالتيالمرويةالأقاليمهذهوأصبحت

بالغذاء.الملايينتمد

الحياةيفضلونالناسأصبحأنمنذ.المائيةالإمدادات

الإمداداتمشكلةتفاقمت،الكبرىوالحواضرالمدنفي

الوحيدالموردهيالبحيراتكانتالأمربدايةففي،المائية

فقداليومأما.طبيعيةخزاناتبصفتها،الجانبهذالسد

عملاقةخزاناتإلىالناسوتجاوزه،البحيرأتعهدتقادم

وغالئا.يحتاجونهالذيال!صافيبالماءتزوده!،صناعية

المدنمنبعيدةمحسافةعلىالخزاناتهذهماتكون

يوجدحيثلأستراليا،أضسبةباالحالهوكماوالحواضر،

هذهمنكم08مسافةعلىبالماء،بيرثيمدالذيالماءبرج

المدينة.

الراحةأجلمنالبحيراتأضاسايقصد.الاستجمام

كصيد،الرياضيةالأنشطةبعضوممارسةوالاستجمام

الماءعلىوالتزلجوالسباحةالزوارقوركوبالأسماك

حولالاستجماممرافقأصبحتلذلكوالجليد.

الأقطار.منلكثيركبيرةأهميةذاتصناعة،البحيرات

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

إفريقيا

بحيرة،دولتاحيرة،دتشاةل!،وارددإ

بحيرةصر،لابحيرة،نيقاتحاحيرة،لبرتأ

بحيرة،ساليابحيرة،نا!صاتورلحيرة،يلونجوبا

لحيرة،يافكتورةلحير،ناتا

لياآ

بحيرة،طبريةةلحير،شللحابحر،لارآ

لحر،قروينبحيرة،لليكالميتالبحرا

ونيوزيلندالياستراأ

بحيرةكلير،سانتبحيرةتاس،لحيرةإيوكمين،

بحيرة،ماكواريلحيرة،نستوراحيرة،يرآ

بحيرة،لالوريمابحيرةلاو،أتيحيرةلدر،

بحيرة،حورجةل!حريف!،ليرلى

الجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكا

بحيرةيبو،كامراحيرةت!،حالحيرةسيز،حاأ

لحيرةميتشيجاد،لحيرةبير،جريتلحرةأونتاريو،

بحيرةنيكاراجوا،بحيرة،الكبرىسليفبحيرة،إيري

بحيرة،هيورونبحيرةسوليريور،العظمىالبحيرات

بحيرة،الكبرىليكسولتبحيرةتيتيكاكا،

بحيرة،!بىأ

بحيرة،لمينإ

حيرة،أوليحا

بحيرةلا،با

بحيرة،ت!

بحيرة،اردجا

لحيرة،حني!

بحر،ي!قزو

بحيرة،كومو

لحيرة،نس!ستاكو

بحيرة،جاودلا

دحيرة،نولوجا

يرحدلو

بحيرة،سرلىلو

بحيرة،مندلو

نيالو

بحيرة،يجورما

المحيراتمنطقة

بحيرة،نمي
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صلةذات3،أخرمقالات

الدردوريةالفجوةالبركةالضحلةالبحيرة

علم،العذبةالمياهبحيرةسوتشيميل!صو،الهلاليةالبحيرة

)ح!تههانيبالانظر:.معاركةتراسيميئو،بحيرة

(.العسكرية

.بحيرةطبرو"،انو:.الجليلبحيرة

.بحيرةكانا،تواانظر:.رودلفبحيرة

الخروطمنخفضفيتوجدالزرقاءالبحيرة

ويمتاز.الجنوبيةألمشراليافيجامبيرلجبلالقديمالبركاني

أقصىويصلالشديد.جوانبهبانحدارالمنخفضهذا

الرماديمنالماءلونويتغيرمترا.77البحيرةلهذهعمق

الصيف.فصلفىالأزرقاللونإلىالشتاءفصلفي

وتقول.بالضبطمعروفغيرالتغيرهذافيوالسبب

فيالذائبةالكالسيومناتكربمإنقبولأالأكثرالنظرية

الماءعنتنفصلأنهاأيالصية!فصلفىتترلسبالماء

ضوءبتشتيساالجىصسيماتوتقوم.صلبةصورةفي

الشمس.

البحر.عنمنفصلةمائيةكتلةالضحلةالبحيرة

الحيدعنأوالبحرعنتفصلهاالتيالأرضوتسمى

للرملضيقامتدادأو،اللسان،الرمليالمرتفعأوالمرجاني

التىالضحلةالبحيراتوتوجد.حاجزةجزيرةيسمى

للولاياتالشرقيالساحلطولعلىالحاجزةالجزرتشكلها

المكسيك.خليجوساحلالأمريكيةالمتحدة

والرواسبالرمالمنالضحلةالبحيراتهذهوششكل

.الأمواجضرباتمنمحميةلأنها،المحيطمديحملهاالتي

فتربط،الضحلةالبحيرةبملءالرواسبهذهتقومحيث

تفصلهما.اللذينالأرضشريطي

المرجانية.الجزيرةأيضا:انظر

.بحيرة،ميتشيجانانظر:.ميتشيجانبحيرة

تتكون،هلالهيئةعلىبحيرةالهلاليةالبحيرة

ويتكون.الرئيسيالمجرىعنالنهرمجرىينفصلعندما

إلىمجراهالنهريغيرعندما،البحيراتمنالنوعهذا

يترك،الحركةهذهوأثناءالبحر.إلىمباشرةيتجهطريق

ثمومن،المنحنىجانبيعلىالغرينمنرواسبالنهر

وتكون.الرئيسيالمجرىعنالرواسبهذهتفصله

التيالهلاليةالبحيرة

،الصورةوسطفيتبدو

منحزءاسابقاكالت

فيي!الديالنهر

ولكن،الصورةمقدمة

منرواسبفصلتها

المجرىعنالغرين

الرئيسي.
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ناتجةبرواسبتمتلئوقد،ضحلةغالباالهلاليةالبحيرات

عنتزولوبذلكبمالمتعفنةوالنباتاتالنهر،فيضاناتعن

.للأرضسطإ

2341هـ،638219)سليمان،البحيري

.القاهرياجحيرياخضرب!شعيببنسليمانام(.ء.6

أحلومادراسةفيوأخذكبير،وهوالقرآنحفظمالكيفقيه

لرع،السنهوريالنورالفقيهمنهمامشايخعدةعنالختلفة

المالكي.المذهبعلىوالأصولالفقهفي

علىحاشيةعسكر،ابنإرشادشرح:مصنفاتهمن

.الجلابابنمختصر

التىالبحريةالحيواناتمنلمجموعةاسماليحريخا!

الماءبخبعادةالحيواناتهذهتشت!الزقيات،أيضاتسمى

البالغةالبحرولبخاخة،الجسمفتحتيإحدىخلالمن

بعدحياتهابقيةوتقضي،الزجاجةيشبهجلديجسم

الأجمسامأوبعضوالمحاراتالحجارةإلىملتصقةالبلوغ

فىمعاالبحربخاخاتبعفىتعيش.الثابتةالأخرى

يمتصهالذيالماءمنطعامهالبالغالحيوالطوسلقى،مجمعات

ملتصقةحياتهاتقصي.رحاحةكتم!ولفىبحريحيوادالبحربخاخة

المحيط.قاعفىثابتبحسم

تسمىالتىالجسمفتحتيإحدىعبرالهض!مجراهإلى

منالخارجإلىالماءببخوتقوم.الاتجاهالداخليالسيفون

.الاتجاهالخارجيالسيفونالمسماةالأخرىالفتحة

نموها.اكتمالقبليرقىطورعبرالبحربحاخةتمر

فيالسباحةمقدورهاوفي،الضفدعكفرخاليرقةوتبدو

نهايةحتىيمتدظهريحبلولليرقة،القريبمحيطها

يعتقدونالعلماءفإنهذه،الظهرعظمةوبسبب.الذنب

الشبيهةالحيواناتبأبسطصلةذاتالبحربحاخةأن

شكلهااليرقةتفقدالجلكى.والرميحوهي،بالأسماك

ولاالبحر،قاعفيوتستقرأيامخلالالمب!صالضفدعي

.البلوغشكلإلىتتطورأنتلبث

الغازيةالحالةعلىيطلقالفيزياءعلمفيمصطلحا!ار

.للحرارةتعرضهماعندالصلبةوالموادالسوائلبهاتمرالتي

الماءوبخارالأكسجينمنكلافإن،التقنيةالناحيةومن

بيننفرقفإننا،العادةفيلكنالبخار.أنواعمنيعتبران

طبيعتهاتتغيرلاكالأكسجين،فالغازأتوالبخار.الغازات

ولكنالعاديةالحرارةدرجاتتحتللضغطتعرضهاعند

حالةإلىالبخارحالةمنيتحولالماءكبخارالبخار،

عملية.الظروفلنفستعرضهعندالتصلبأوالسيولة

التبخر.وتسمىبخارإلىالصلبةالموادأوالسوائلتحويل

التبخر.أنواعمننوعهىالسوائلوغليانتصعيدوعملية

حالةفىأماببطءيتمالتحولفإنالتبخر،عمليةوفي

منالتبخرتكونأما.شسديدةبسرعةيتمالتحولفإنالغليان

التسامي.فيسمىمباشرةالصلبةالمادة

الماءفبخار.بالمناخوثيقةعلاقةلهالجوفيوالبخار

بأخرىأوبطريقةشكثفوعندماالهواء.فيدائماموجود

والجليد.والأمطاروالندىالسحبيكونفإنه

الغاز.التبخر،،الغلياننقطةأيضا:انظر

الفغطأثناءغازإلىالماءفيهايتحولحالةالماءيخار

)درجةأم..إلىالحرارةدرجةتصلعندماالعاديالجوي

البخارأماله،لونولاشسفافالماءوبخارالماء(.غليان

الماءوينابيعالغلايةفتحةفوقيرىماكثيراالذيالأبيض

منالخارجةالبيضاءالغازأتوفى(،الفوارة)الحماتالحار

نقاطإنماماء،بخارالحقيقةفيفليسالمصابمامداخن

غيرماءبخاريبردعندماتتكونالسائلالماءمنصغيرة

أعلىحرارةدرجةعنديتكونالذيالماءوبخار.المرئي

فائقماءبخاريسمىالغلياننقطةأودرجةمنكثيرا

التسخين.

عنديبقىالماءأنومعالماء.بغليالماءبخارإنتاجيتم

يمتصأنهإلاماءبخارإلىكلهيتحولحتىغليانهدرجة

ا

ء

ء

لم
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امتصاصيجبفمثلاأشغيير.اذلكأثناءكبيرةحرارةكمية

العاديةتجمدهدرجةمنالماءصنجراملرفعحراريسعر001

تحويلولكن.العاديةغليانهدربرولإلى(المئويالصفر)درجة

يحتاجبخارإلىالغليانجةدرفيوهوالماءمنالجرامنفس

وتسمى.الحراريالسعرانظر:.حراريسعر054إلى

نقطةأودرجةفيوهوالماءلتحورليالمطلوبةالحرارةكمية

عندماالحرارةهذهوتطلقاكخر.حرارةماءبخارإلىالغليان

.أخرىمرةاسائلماءإلىويتحولالماءبخاريبرد

كالوقودمصدرمنالطاقةكقلوسيلةالماءبخاريستعمل

إلىالطيعيالغازأوالخشبأوالمشتعلوالفحم،النووي

الكهرباءمحطاتفىفمثلا.مطلوبةالطاقةهذهتكونحيث

لتشغيليستعملالذيالماءبخارلإنتاجالماءتسخينيتم

الكهرباء.لتوفيرالمولداتتشغلالتيالتوربينات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الكهربائيةالقدرةالتبحر

المخاريالمحركالتوربين

الغلياننقطةالبخاريةالسفينة

عدديقدرأوزبكستانجمهوريةمدنإحدىلخارى

فتحهاقديمةمدينةوهى.نسمةألف027بحواليلمبكانها

عهدهـفي87سنةالباهليمسلمابنقتيبةبقيادةالمسلمون

القزويني:الإمامعنهايقول.الأمويعبدالملكبنالوليد

علومومنشأالفضلاءموطن!الفقهاءمجمعدائماكانت

بنعمرنسلمنينحدرونكانوأسكانهاوأكثرالنظر،

كابر،عنكابراوالعلماءا!!لمتربيةتوارثواوقدعبدالعزيز،

مدينةمنالعلملأهلاحتراماأشمدأهلهاكانمدينةترولم

.بخارى

الجامعصاحبالمحدثينإماهـأبخارىإلىينتمي

الفكرصاحبسيناوابن،البخاريالإمامالصحيح

والفقهاء.العلماءمنوغيرهماالشهيرالموسوعي

018هـ،256-491إاعبداللهأبو،البخاري

المغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمح!دم(.087

الجامعصاجاالحافظالإءطم.عبداللهأبو،البخاري

ونشابخارىفيولد.ابىخاريبصحيحالمعروفالصحيح

الحفظفيآيةوكان.العلمطل!بفيطويلةبرحلةقاميتيما.

سمع.مثلهخراسانتخرجل!أ:قالواوالذكاء.العلموسعة

ببلخسمعكمامنهايضضجأنقبلببخارىالحديث

والمدينةومكةوالكوفةوابى!حرةوبغدادوالريونيسابور

عاصمأبوأشعهرهم،شسيخألة!نحوسمع.والشامومصر

موسىبنوعبيداللهابراهيمإبنومكيوالأنصاريالنبيل

يقولكما-يحصونلاخلائقعنهروى.وغيرهم

وابنالحربيإسحاقبنوإبراهيمالترمذيمنهم-الذهبي

ابناوالقاسموالحسينخزيمةوابنوالنسفيالدنياأبي

وغيرهم.المحاملى

ألفستمائةنحوالصحيحالجامعفيالبخاريجمع

فيوضعمنأولوهو.برواتهوثقمامنهااختارحديث

الحديثكتبأوثقوهوالنحو.هذاعلىكتاباالإسلام

عندكنت:قولهفيالبخاريذكرهتأليفهوسبب.الستة

كتاباجمعتملوأصحابنا:بعضفقالراهويهبنإسحاق

فيفأخذت،قلبيفيذلكفوقععلبضالنبيلسنمختصرا

سنة.عشرةستفيصنفهأنهوذكر.الكتابهذاجمع

التاريخ،منها:مطبوعةأخرىمصنفاتوللبخاري

الأدبالعباد،أفعالخلقبمالحديثرجالفيالفعفاء

.المفرد

بالتهمورموهجماعةعليهفتعصببخارىفيأقام

سمرقند-قرىمنقرية-خرتنكإلىبخارىأميرفأخرجه

فيها.فمات

أم(.033هـ،؟-073-)؟الدينعلاء،البخاري

فقيه.البخاريالدينعلاءمحمد،بنأحمدبنالعزيزعبد

عرف.المايمرغيمحمدعمهعلىتفقه.حنفىأصولي

الهدايةكتابعلىشروحاتله،والأصولالفقهفىبالتفوق

البزدويأصولعلىشرحالفقهأصولفيله.الفقهفى

البزدوي،الإسلامفخرأصولعنالأسراركشف:عنوانه

وله.الحنفيةعندالفقهأصولفيأولمئالمراجعمنويعد

التحقيق.غايةسماهالأخسيكيأصولعلىشرح

أبوبكرم(.518-؟هـ،002-)؟أبوبكر،البختري

القرشيالبختريعبداللهبنكثيربنوهببنوهب

ونشاولد.والأنساببالأخبارعالما.كانالقاضي،المدني

ثم،عسكرهقضاءالمهديفولآهبغداد،إلىتحولثمبالمدينة

فيه.متهماوكانالحديثروى.المدينةقضاء

إسماعيل،ولدنسبالأنصاربمففمائلكتبهمن

.الرايات

وايمر،مدينةقربنازياعتقالمعسكركانلحدوالد

وأفرادالسياسيينلاعتقالالمعسكرالنازيونبنىبألمانيا.

وام359عاميبينالفترةفيالعرقيةالأقلياتبعض

الأسلحةمصافيفيللعملالمعتقلونسخر.ام379

المعتقل.منالقريبةوالمحاجر

الأوروبيةالبلادمنفرد000001منأكثرمات

وأسبابالجوعمنالمعتقلهذافيالألماناحتلهاالتي

حوالىأسرالأمريكيةالقواتفكتوقد.غيرهأخرى

.ام459أبريلفيمعتقل12).00
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لطيفة.رأئحتهاوبلاسيم،أصماغمنخليطاليخور

بعضفيالناسيضيفعطرا.شذىمطلقاالبخوريحترق

ليعطيالبخورإلىالموادمنوغيرهالصندلعود،الأحيان

وأمسحوقشكلفي،عادةالبخور،ويصنع.خاصةروائح

ألاحتفالاتفىأسخورأحرقالمصريينقدماءاعتادأعواد.

وتبعتهما،والروماناليونانيونالعادةهذهومارس.الدينية

منجزءاالبخورحرقيزالولا.الأولىالنصرانيةالجماعات

الرومانيةوالكنيسة،الشرقيةالأرثوذكسيةالكنيسةطقوس

البوذيونيحرق.الأسقفيةالكناشوبعض،الكاثوليكية

الدينية.الاحتفالاتأثناءالبخوركذلك

البريةالعشبيةالنباتاتمنلمجموعةامعممريملحور

الأبيضللبحروروبيةالأالمنطقةفيتنموالتيالجذابة

فياسشحيراتاوسطمريمبخورينمو.المتوسط

تزرع.منهانوغا71وهناك.الصخريةوالمناطق،الغابات

المناخيسمحعندماالمبانيخارجمريمبخورنباتات

منالنباتينمو.أصصفيالمبانيداخلتزرعأو،بذلك

الشكلفوليةأوفقلبيةأوراقهأما.ارضيةساقأيدرنة

أرجوانيةأوورديةأوبيضاءوأزهارهطوليةسويقاتلها

سنتيمتراتستةطولهاويبينالشذى،ينقصهااللون

السنتيمتر.ونصف

درجةفيجيداوين!والبذورمنمريمبخوريستنبت

جيدةخصبةتربةفيم651وم051مابينحرارة

يزهربينمااشبئ!فىالأنواعبعضتزهر.التصريف

الخريف.أرالصيففىالاخرالبعض

وأالمبانيداخلتزرعاكتيمريمبخورنباتاتتزهر

الشتاء.فصلفيالزجاجيةالبيوتدأخل

القرشى.كثيرابنانظر:.والئهايةالبداية

تسمانياغرجمماجنوبفيبدربحيرةتقع.لحيرةر،ب

تهبطحيثالرمليةبسواحلهاالبحيرةتشتهربأستراليا.

الكهرومائيةالهيئةعليهاأنشأتفيها.الصغيرةالطائرات

ستينياتخلالالكصبائيةالطاقةتوليدمحطاتالتعسمانية

المحافظةجماعةواحتجت.أم04بارتفاع،العشرينالقرن

تومسيعتضمنالذيعالضررهذامنجزءعلىالبيئةعلى

القديمةالسواحلالمياهغمرت.جدوىدونبدربحيرة

تم2.كم042نحوالجديدةبدربحيرةمساحةتبلغ.للبحيرة

خزنفيليساعدم،43بارتفاعالعاليبيكسكوتسدبناء

لحممكصيدهواةتجتذبالتيالجديدةبدربحيرةمياه

.السياحكذلكوتجذبالسالمون

الدين.بدر،الحسينيانظر:الحسيئي.الدينيدر

فهصلمحطةالمياهتخزدتسمانيا،غربىحوبالواقعةبدربحيرة

أطاقه.اأصهوأسدحورد:د

الدين.بدر،الشماخيانظر:.الشماحيالدينبدر

الدين.بدر،العينيانظر:العيئي.الدينبدر

شاكر.بدر،السيابانظر:.السيابشاكربدر

فيالكبرىبدرغزوةوقعتعكروإ.الكيرى،لدر

،للهجرةالثانيةأسشةفي،رمضانمنعشرالسابع

أبرزمنوكان.مكةوكفارالمسلمينبينم(62)4

بمكة،ديارهممنللخروجالمسلميناض!رارأسبابها

واغتصبوابهمالكفارنكلأنبعدالمديسةإلىوالهجرة

.والعمرةالحجفريضةأداءمنومنعوهم،ممتلكاتهم

قريش،قوةمنيضعفأن!سدالرسولأرادولذلك

منالثامنففي.والشاممكةبينتجارتهملطريقبالتعرض

العيونمنبلغهم(62)4الهجريالثانيللعامرمضان

بصحبةالشاممنمقبلةلقريقكبيرةقافلةأنبثهمالذين

فيأصحابهفالممتشارقري!،زعيملمسفيانأبى

عشروبضعةثلاثمائةفيوخرجفوافقوا،مصادرتها،

أبووعلم.القافلةعلىللاممتيلاءأصحابهمنرجلا

إلىوأرسل،الإفلاتمنفتمكن،التحركبهذاسفيان

نحوفيغاضبينديارهممنفخرجوابالخبر،مكةأهل

فيبدرلهيقالماءعلىالفريقانالتقىرجل.ألف

انتصارالنتيجةوكانت.رمضانمنعشرالسالغ

سبعينمنهمقتلواأنبعد،المشركينعلىالمسلمين

فداءوكان.كثيرةغنائموحازواممبعين،وأسروا

والكتابة.القراءةالمسلمينأبناءبتعليمأوبالمالالأسرى

منوالحششهدأميا.وكانماللهليسمنسراحوأطلق

رجلا.عشرأربعةالمسلمين
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شأنإعلاءفيكبيرأثرذاتبدرموقعةكانت

اليومأي-الفرقانبيومالةرانفيسميتولذا،الإسلام

الأنفالسورةونزلت.والباطلالحقبيناللهفيهفرقالذي

أنظارالسورةهذهاياتل!نت.الغزوةهذهوقائعحول

عليه،زالواماالذيخلاقيالأالقصورأوجهإلىالمسلمين

عندمنالنصرأنلهمزبينت.نفوسهمإصلاحفيليصعوا

والمنافقينالمشركينتوعظت.بأنفسهميغتروالاحتىالله

وقننت.الحقإلىيهتدون3لعلما،المعركةوأسارىواليهود

قوانينبعضلهموبينت،الغنائموأسسمبادئللمسلمين

العليا،والمثلالأخلاقىلمىتقومالتيوالسلمالحرب

تقيمالتيالإسلاميةالدولةقوانينمنبنودالهموقررت

والذينحدودها،داخليسلاشنونالذينالمسلمينبينالفرق

كثيرةاياتعمرانآل!سورةنزلكماخارجها.يسكنون

.الغزوةهذهبشأن

نأبدرغزوةنتائجمنكان.الكبرىبدرغزوةنتائج

وماالمدينةفيمرهوبينوأصبحواالمسلمينشوكةقويت

المشركينمكةأهلنفوسفيبتركتأنهاكماجاورها.

أسرواأوفقدواومن!صيمتهمبسببشديدةوآلاماأحزانا

وأبي،وماتبالعلةأصيب3،الذلهبلأبيحصلمثلما

النصرانكمااخر.لهإسرأأبنائهأحدفقدالذيسفيان

والمنافقيناليهودنفوسفينطماحقيقةأبانقدالمبين

عل!محمدضدوتآمرحة!منالمدينةفىوالمشركين

واصحابه.

غزوةفيكان.الكبرىبدرغزوةفيالعبرةمواطن

منها:،كثيرةعبرالكبرىبدر

هوالقوىهذهوألمماس.لحةوالمعن!الروحيةالقوىأثر

عميقإيمانوهو.المحمديةأسةوبالرساوبالرسولباللهالإيمان

الغزوةهذهفيالانتصارسروهو.الفروعمتشعبالجذور،

02الإسلاممعاركمنغيرهاوفي

اللهبجندالإلهيةالإمدادات،كانت.اللهعندمنالنصر

أحيانا،القتالفيوتشاركالمؤمنإتقلوبتثبتالملائكةمن

الذينفثبلوامعكمأنيالملائكةإلىربكيوحي)إذ:تعالىقال

قوقفاضربواالرعب!فرواالذينقلوبفيسألقيآمنوا

تعالى:وقال.21:الأنفال!بنانكلمنهمواضربواالأعناق

.621:عمرانآ!!اللهعندمنإلاالنصر)وما

فردمنكانولوالحربفيالشور!،لمبدأالنبياحترام

تخيرفيالمنذربنالحباببرأ-بعلبطالنبيأخذفقدواحد.

العريم!بناءفيمعاذبنسكلدورأيالجيشنزولمكان

فيقريشبخروجعلمعندماالقتالفيأصحابهواستشارة

يفادون؟.أمايقتلو!،الأسرىوفيحشودها،

الإنسانيةهذهلمسجلتوقد.الفائقةعتبالنبيإنسانية

،الأسرىإلىالإحسانوفي،القتلىبدفنالأمرفىالفائقة

عمروبنسهيلثنيةينزعأنعمرسيدناعلىإبائهوفي

أمثلالا:المقالةهذهوقولهخطبا،النبىضديقوملاحتى

نبيا(.كنتوانبياللهفيمثل

فيالمواهبر!كو!ىلى.السياسيةع!كغالنبيمواهب

جيمقبخروجالقتالجانبترجحعندماأصحابهاستشارة

وذويبهالناسألصقمنثلاثة!هيهاختيارهوفيقريمق،

المطلبعبدبنيمنوواحداهاشمبنيمناثنين:قرباه

الأقربينالنبيأقرباءبأنإعلانوهو.الثلاثةالقرشيينلمبارزة

وفداءبالنفستضحيةالمسلمينمقدمةفيسيكونون

فيالسياسيةالمواهبهذهتتجلىكما.والإسلامللرسول

مصلحةفىلتخلفهالغزوةيحضرلممنلكلالنبيإسهام

بدرفياستشهدوالمنإسهامهوكذلك،خاصةأوعامة

للإسلامكانوبذلك.وذويهملورثتهمحقوقهموإعطاء

منذوأبنائهمأسرهمورعايةالشهداءتكريمفيالسبق

قرنا.عشرأربعةحوالي

وعدمعليهالقادرينمنالفداءأخذفيالتامةالنبيعدالة

فقد،ذلكخلافعلىالأمركانبل،قرباهلذويمحاباته

أخوالهلهيتنازلأنيقبلولم،العباسعمهعلىالفداءأغلى

منه.شيءعنالأنصارمن

وقد.وحيفيهينزللمفيمايجتهدأنلهعور!لاالنبي

ونزلالأسرىموضوعفيبدرغزوةفيك!ل!النبياجتهد

حتىأسرىلهيكونأنلنبيكان)ماومبينا،معاتباالوحى

.72:الأنفال!الأرضفييثخن

المعارك،المهاجرونالأنصاربمع!،محمدأيضا:انظر

.المنورةالمدينة،الحاسمة

-1681هـ،ا473-721)7بكربا،ريبلى

بدريبابكرولد.السودانفيالمرأةتعليمرائدام(.549

ونزح،الرباطابأسرمنأسرةفىبالسوداندنقلافي

السابعةبلغولما.السودانوسطفيرفاعةمدينةإلىصغيرا

وحارب،المهديالإمامجي!فيانخرطعمرهمنعشرة

فىالبريطانيونأسرهحتىمؤمناطائعاجندياسنواتعدة

العلمتلقفالقاهرةوفي.القاهرةإلىوأخذوهدنقلا

،بالمنصورةوطاف.المعرفةمنكبيرقدرعلىوحصل

.أسوانإلىوسافرتركهاثم،بالإسكندريةتاجراواستقر

فىرحلاتهتفاصيلوفاتهبعدنشرالذيحياتيكتابهوفي

.الفترةتلك

الخليفةنداءولبىأم898عامالسودانإلىعاد

الشهيرةكرريموقعةوحضرالسلاحفحملعبدالله

عنهاكتبالتيالموقعةوهى،درمانأمشمالفي

بدريبابكراستطاعالنهر.حربكتابهتشرتشل

لهاكانمدرسةبناءكورينجالكولونيلبمساعدة
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فىكبيرادوراأدواأجلاءعلماءتخريجفيالفضل

السودانية.الحياة

مدرسةأولافتتحبلبذلكبدريبابكريكتفلم

فيهاوأدخلأم019عامالسودانفيالبناتلتعليمخاصة

تعليمفيبدأحينشمديدةمعارضةبدريبابكروجد.بناته

منخيفةيتوجسونآنذاكالسودأنيونكانفقد،البنات

وبدأبه،المجالهذافىوحكمةبأناةيعملفأخذ.المرأةتعليم

كسبمنالأمرآخرتمكنوطبائعهمللناسفهمهوحسن

علىغابتفوائدمنالحديثللعلمبماوبصرهم،ثقتهم

فتياتوكانتالاستعمار.نوايافىشكوكهمبسببالناس

الصودان.فيالنسائيالتعليمرائداتهنرفاعة

أضاريخاالجليلالعملبهذابدريبابكردخل

بعد.السودانفىالمرأةتعليمرائدوسميالسوداني

فاهتماالمعارفمصلحةفىمفتعثئابدريبابكرعملذلك

اصقرآناكتاتيبفيوالكتابةوالقراءةالحسابلمجادخال

المرحلةلتلاميذالمطالعةفىكتائاألفكما،الكريم

الحكومي،العملعنأم279عاموتقاعد.الابتدائية

لمدارسافتتاحههوآخرجليلعملإنجازفىبدأولكنه

فيكبيراتربويادوراتؤديومازالتأدتالتيالأحفاد

السودانية.الحياة

،والبناتللبنينمدارسعدةاليومالأحفادأصبحت

فيتخصصتجامعيةكليةإنشاءإلىأفضتأنهاكما

ذلكبعدصارت،أسسودانيةاالفتاةلهتحتاجالمعرفةمننوع

متكاملة.جامعة

السودالي،أططف!!أصشعراألفمنأولبدريبابكريعد

والأستاذسكوتا!سشرقاموقد.المطالعةكتابوضمنه

اللغةإلىحببانشكتابفصولبعضبترجمةبدرييوسف

اللإنجليزية.

لمقاطعةالمحليالحكمبمنطقةصغيرةمدينةليد!ورد

نحوبعدعلىأوزنهرعلىتقعلمجانجلترا.بدفوردشايرشمالي

تعد.نسمة635.71سكانهاعددلندنشمالكم08

صناعاتعدةبهمهماصناعياومركزاتجاريةمدينةبدفورد

أيضاوهى.الكهربائيةالأجهزةلتصنيعومركزهندسية

بدفوردشاير.انظر:لبدفوردشاير.الإداريالمركز

البريطانيونتقابل،الميلاديالسادسالقرنفي

القرنوفيبدفورد.منبالقربمعاركعدةفيوالسكسون

مدينةفيوعملبنيانجونالكاتبعاشعشر،السابع

بدفورد.فىسجنهأثناءالسائحرحلةكتابهوألفبدفورد.

القديمالمو!فيللاجتماعاتبنيانمركزاليومويوجد

تقاطععلىلبنيانتمثاليوجدكما.بنيانلكنيسةنفسه

المدينة.مركزفىالطرق

تقع.الإنجليزيةالمقاطعاتأصغرمنلمحوردشالرب

جونوموطنإنجلترا،وسطمنالشرقيالجنوبيالجزءفي

القرنبدايةقبل.السائحرحلةكتابمؤلفبنيان

الانأما،زراعيةريفيةمنطقةبدفوردشايركانتالشمرين،

وتعد.صناعيةمناطقإلىالزراعيةالأرضتحولتفقد

مركزينولوتون-للمقاطعةالإداريالمركزوهي-بدفورد

مهمين.صناعيين

ألفمنأكثرقبلإداريكمركزبدفوردشاير،بدأت

العاشرالقرنفيالحاليوشكلهااسمهااكتسبتوقدعام،

منالدنماركيينالأكبرإدواردالملكطردأنبعدالميلادي

عامإنجلترافيالمحليالحكمتنظيملإعادةيكنلبم.المنطقة

الوقتذلكففيبدفوردشاير،علىكبيرتاثيرأم749

محليبحكيمتتمتعمقاطعةكانتالتي،لوتونأصبحت

وفي.الإداريةالناحيةمنبدفوردشايرمنجزءا،داخلى

بكافةتتمتعإدأريامركزالوتونأصبحتام،699عام

بالمنطقة.المحليةالحكومةسلطات

الحكمونظامالسكان

مدرلممةبدفوردشايرفيالتعليميةالمؤسساتتضم

ولوتون.بدفوردمنكلفيالعاليللتعليموكلياتبدفورد

الشهادةلنيلمقرراتالتكنولوجيةكرانفيلدمؤسسةوتقدم

الطرانهندسةبينهامنالتخصصاتمنعددفىالجامعية

الزراعية.والهندسة

القديمةالتقاليدبعضمازالت.والترويحالعادات

بجلزويدقربجرينإكويلففى،المقاطعةفىراسخة

يرقصوالأزهاروالأشرطةبالأضواءمزيننوارعموديوحد

يجريكماعام،كلمنمايوأولعيدفيحولهالمحتفلون

الابتهالبمناسبةبزاردليتونفىالكبيرالاثنينيوماحتفال

بيوتبعضوفيالصعود(.عيديسبقالذياليوم)وهو

جوقةمنغلاميقف،المدينةفيالفقراء()ملاجئالمسنين

وهوالملاجئمؤمس!المحسنوصيةمنجزءاأجقرأالمرنمين

.أم063عامفيالبيوتهذهبنىالذيولكزإدوارد

موجزةحقائق

.فوردبد:ريالإدالمركزا

برارد.ليتوددولستبل،لدفورد،تود،لو:الكبرىاللدن

.2كمأ،532:المساحة

سمة.002،514:السكانعدد

الحضراوات،،الحلوبالبقرالشعير،:الزراعة؟الرئيسيةاللنتجات

والقمح.

،والحلوىالشوكولاتة،الكيميائيةالموادالساء،!واد،الطهو!:الصناعة

الصناعية،الأدوات،الأتاث،الكهربائيةالأدواتاالملاس،

.السيارات
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مدينةفيخصوصاالمقاطعةفيالرجبيلعبةتنتشر

يوليوشهرفيللزوارقسباقأيضافيهايجريالتيبدفورد

محترففريقلوتونمدينةفىيوجدكما.عامكلمن

لكرةالإنجليزيالاتحادمبارياتفييلعبالقدملكرة

.القدم

فىالشراعيللطيراننادأقا-مدونستبلفييوجد

الطائراتمنكبيرة!عدادرؤيةيمكنحيثبريطانيا

فىويوجد.الصيفأيامخ!*لالجوفىتحلقالشراعية

فىرياضيمركزيوجدكما!رياضيمجمعدونستبلمدينة

بدفوردشايرفىجيدةالسهكصيدومرافق،لوتون

وايفل.أوزنويفىخصوصا

ثلاثإلىإداريابلىفوردشايرتنقسم.المحلىالحكم

الوسطى،بدفوردشايرهى،المحلىللحكممناطق

وبدفوردبدفورد،مدينةوفي!االشماليةوبدفوردشاير

ناحيةمنأكبرهاهيالوء!طىوبدفوردشاير.الجنوبية

المساحة.

بدفوردشسايرشرطةهيل!ثمرطةقوةالمقاطعةفييوجد

محكمةتنعقدبدفورد.سدينة5فيكمبستونحيومقرها

بدفورد.مدينةفيالتاج

محداد!قلاا

مدنهافيبدفوردشايرفىالصناءاتتنحصر.التصنيع

دونستبل.،بدفوردإ،لوتون:وهي،الكبرىالثلاث

فيالسياراتصناعةمراكزأكبممنمركزالوتونتعد

بلى()رمانالكرياتحامل5فيهاالفنيونوينتجإنجلترا.

والمعداتالصناعيةوالأدواتالتحميلوأسطوانات

الأثاثصناعةالأخرىالصناى،تبينومن.الكهربائية

الكيميائية.ادوالالبناءومواد،والمنسوجات

والكهربائيةالبحريةلكثندسةمركزابدفوردتعتبر

الحلوياتتنتجفإنهاالأخرىالمصانعأما.العامةوالهندلممة

صغير.كيميائيمصنعردبدف!فييوجدكما،والأحذية

وقد.والطباعةللورقكبيرمصفلحدونستبلفييوجد

صانعوقامحيثالأخيرةالسنواتفيالمدينةاتسعت

المصابالأخرىتنتج.ا،صانعمنالمزيدلمحانشاءالسيارات

منكلفييوجدكماالبناء.مواددونستبلفيالموجودة

لإنتاجومصانعهندسيةمنشآرتبزاردوليتونبجلزويد

الملابس.

إنتاجعلىالزراعيالن!صماطينصب.الزراعة

المنطقةتعد.لندنلأسواقوتعلإبهاتجميدهاأوالخضراوات

المزارينوبعض.الأراضيأخص!بمنببجلزويدالمحيطة

توجدكماالمحاصيلختلف5بزراعةيقومونالشمالفي

.الجنوبفيالألبانإنتاخ!مزارعبعض

أور.نهرضما!عرتقعمدينةلبدفوردشاير،الإداريالمركزبدفورد

الهندسيةوالشركات،الكهربائيةالأعمالالمحليةالصناعاتتتضم!

.الحلوىومصانع

المتصلةالصناعاتمنوغيرها-المحاجرتوفرالمحماجر

المحاجروتنتجبدفوردشاير.أهاليمنلكثيرعملا-بها

وارملوالصلصالالطاشيرالمقاطعةفىالموجودة

أيضاالمحليةالصناعاتومنالقصار،وترابوالحصباء،

.الطوبصناعة

الطرقمناثنانبدفوردشايرعبريمر.والاتصالاتالنقل

(1)مطريقوهماإنجلترا،بشماليلندنتصلالتيالرئيسية

ثلاثةبدفوردشمايرعبرتمركماالكبير.الشماليوالطريق

أسكتلندا.إلىلندنمنتتجهرئيسيةحديديةخطوط

يوفرحيثبسرعةيتطورمدنيمطارلوتونفىيوجد

،الأخرىالبريطانيةالمطاراتإلىالمسافرينلنقلخدمات

العديدإلىالسياحيةالرحلاتمنكثيرامطارهاينظمكما

الأوروبية.البلدانمن
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صحيفتهابدفوردشايرمدنمنكبيرةمدينةلكل

تشلتيرنإذاعةالمقاطعةأنحاءمعظموتغطي.الأسبوعية

لهيئةالتابعةبدفوردشايروإذاعة،مستقلةمحليةمحطةوهى

البريطانية.الإذاعة

مديريتاالشمالمنبدفوردشايريحد.وا!لساحةالموقع

الشرقيالجنوبوفيوكمبريدجشاير،نورثامبتونشاير

أطولتبلغبكنجهامشاير.الغربومنشاير،هرتفورد

أطولتبلغكماءكم،أالجنوبإلىالشمالمنمسافة

كم.34الغربإلىالشرقمنمسافة

الجنوبفيأرتفاعاالأكثرالأراضيتقع.السطح

فوقم042منيقربماإلىالطباشيريةالتلالترتفعحيث

سهلشكلعلىذلكبعدالأرضتنحدرثمالبحر.سط!

إلىبزاردليتونقربالغربمنيمتدالصلصالمنضيق

سلسلةالصلصالىالحزامهذاوتقابل،بوتونقربالشرق

ساند.جرينتلالتدعىالتلالمنضيقة

قربالغربيةالشماليةحدودهاعندالمديريةأوزنهريعبر

يتعرجثمالواش،إلىنورثامبتونشايرمنويتجهتيرفى،

المقاطعة.شرقىشمالويخرجبدفوردبواديمرورهخلال

،الأوسلنهرالرئيسيةالفروعأحدوهوآيفل،نهركانوقد

منأجزاءإلىللوصولمعبرأالما!يفييستعمل

الشرقية.بدفوردشاير

يبلغالأوسواديمنالمنخفضةالأجزاءفي.المناخ

تلالفىأما.أصسنةافىسمما05الأمطارهطولمعدل

فيالحرارةدرجات.سم07يبلغالمعدلهذافإنتشيلترن

.م61يوليوفيالحرارةدرجةومعدلم3تبلغينايرشمهر

لاريخيةنبذة

امشيطانوجودتبينكثيرةدلائلعلىالاثارعلماءعثر

القرنوفيبدفوردشاير.فىالتاريخقبلماعصورمنذ

بزراعةالحديديالعصرإنسانبدأالميلاد،قبلالسادس

الحصونبنىحيثالمناطقمنوغيرهاالمنخفضةالأراضي

الطباشيرية.التلالطولعلى

دوروكوبرايفىسموهعسكرئامخفراالرومانأسس

إكنيلد.طريقمعواتلنغشارعيتقاطعحيثدونستبلفي

المقاطعة،فىوالسكسونالإنجليزاستقر،ذلكوبعد

وتوتيرنهووسانديولوتونكمبستونفىمقابرولهم

الدنماركيوناحتلألفردالملكعهدوفيوبزارد.وليتون

بدفوردشاير.منجزءا

هنريالملكأنشأ،الميلاديعشرالثانىالقرنبدايةفي

وفي.للرهبانديرافيهاأقامكمادونستبل،مدينةالأول

هنريالملكحاصر،الميلاديعشرالثالثالقرنعشرينيات

ودمرها.بدفوردقلعةالثالث

قضىالذيبنيانجونولدبدفورد،قربإلستاو،فى

رحلةكتابهبدأحيثبدفورد،فيالسجنفيعامأ21

فيبنيانالممتقر،السجنمنخروجهليبعد،السائح

ساوثهلكنيسةفيويرقد.بنهلحقولفيودفنبدفورد،

،القتالأثناءلإهمالهعليهحكمالذيبنجالأدميرالرفات

قامالذيهواردجونأنكما.أم757عامفىوأعدم

القرنسبعينياتفىالسجونفيالأوضاعلتحسينبحملة

كاردنجتن.فىحياتهمعظمقضىعشر،الثامن

تاريخفيمهمةأدوارابدفورددوقاتمنكثيرأدى

رسل،جوناللوردالسياسيوتولىالبلاد.وتاريخالمقاطعة

رئيسمنصبالتالمئكشر،القرنمنتصمففىبرزالذي

مرتين.الوزراء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تاريح،المتحدةالمملكةحونلياد،

جون،هواردحونللوردا،رسل

فيمحديةحكومةمنطقةالجنوبيةبدفوردشاير

801لأ006سكانهاعدديبلغ.بإنجلترابدفوردشايرإقليم

دونستبل،مثل:قديمةبلدةمنأكثرفيهاتقع،نسمة

فيالصناعاتأهملينزلد.بزارد،لوتونريدجز،هاوتون

والطاعة،الهندسيةالصناعاتهيالجنوبيةبدفوردشاير

الريفيةمناطقهاتضم.السياراتوصناعةالرملواستخراج

فإنهاللحيوانوبسنيدحديقةأما.مختلفةزراعيةنشاطات

الزوار.منكثيراتجتذب

بدفوردشاير.:أيضاانظر

محديحكمذاتمقاطعةالشماليةبدفوردشاير

تعدبدفورد.منإدارتهاتتمبانجلترا،بدفوردشايرفى

الأنشطة.الرئيسيةالسكانيةالمراكزمنوكمبستونبدفورد

الزراعيالاستصلاحهيالمقاطعةبهذهالرئيسيةالزراعية

الجعةإنتاجفتشملالمحليةالصناعاتأما.التسويقيةوالبستنة

نأكما.والهند!ميةالإلكترونيةوالمنتجاتوالطوب

سكانهاعدديبلغعلميا.أبحاثمركزللمقاطعة

نسمة.000.132

مقصوددفظبأنهويعرفالنحو،أبوابمنباباليدل

توكيدويفيد.واسطةبلاالإعرابفىقبلهلماتالغ،بالنسبة

زيد.قامفالمراد:زيد،أخوكقام:مثلوتقريرهالحكم

يساويأنهبمعنىمنه،للمبدلمطابقايكونقدوالبدل

هو)زيدا(فريدا،أخاكرأيت:تقول،المعنىفيمنهالمبدل

المراد.المعنىفط)أخاك(

إلىالنوعهذاويحتاجكل،منبعفمايكونوقد

لصفه،الليلقمت:تقولمنه،المبدلإلىيعودضمير
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منه،المبدلإلىيعودوالضمير،الليلمنبعضبدل)نصفه(

رفعتوكيد)كله(فلفظ!نه،الليلىقمت:قلتإذاأما

المقصود.فهوالبدلا!اأكل،منبعضبدلاحتمال

فيمعنىعلىمادلوهو،اشتماقبدليكونوقد

وضع:دلالةدلالتهفمثال،استلزا)!أووضعدلالةمتبوعه

سلب:استلزامدلالةدلالتهومثاط،أخلاقهالرجلأعجبني

ثوبه.الرجل

البعضبدلمصاحبةةطالن!أكثراشترطوقد

الأكثرعلىهذا.منهالمبدلعلى،عائداضميراوالاشتمال

مثل:ضمير،بدونالاشتمالبدليأتيفقد،الاستعمالفي

.45،البروح:الوقود*!ذاتالنارارز:الأخدودأصحابقدل)

منهوالمبدلالبدليكونقد.نكرةأومعرفةالبدل

الذينصراطرزأ*المسدقيم!اطالصماهدنا):مثل،معرفتين

الاية:فىنكرتين،يكونانوقد5.6،:الفاتحة*!عليهمأنعمت

وقد.3132،:النبأوأعنابا!حدائؤ(رز؟مفازاللمتقينإن)

لنسفعا):الايةفي،نكرة!والثانيمعرفةالأوليكون

هذافيولابد.أ156،:العلق!كاذبةئاصية:أ:بالناصية

والثانينكرةالأوليكونوفلى.النكرةوصفمنالنوع

!ل!مستقيمصراطإلىلف!ديوإنك)،الايةفى،معرفة

.د25،3:الشورى!اللهصراط

تقعالتيالأسماءفيالكلامانحصهرالسابقةالأمثلةفي

لالأنهابدلأ؟تقعفلاا-لروفأما،أخرىأسماءمنبدلأ

الفعليكونحيثفيةأفعل،افيالبدلأما،بالنسبةتقصد

ومن)الايةمثلمنهالمبدللالف!دونبالنسبةمقصودأبدلآ

.68،96:الفرقان*!العذاب41يضاعف:إ:أنامايلقذلكيفعل

تموالضوضاء.الصاخببالهرجمليءمكانبلام

إنشاءتموقدلحم.يت!لمةمنأصلاالكلمةاشتقاق

أوأئلفيالعقليةللأمراض-عبيتماريسانتمستشفى

وفي.بلندنساوثواركبمنطقةالميلاديعشرالخامسالقرن

جديدمستشفىبناءتم-لشر،السابعالقرنمنالسبعينيات

وكان.الحيوانحديقةفيالحيواناتمثلالمرضىفيهيعرض

المر!ىلمشاهدةرسوماوب-فعالمستشفىيزورالجمهور

التسلية.منكنوع

لامبيثمنطقةفىمبان!دةإلىالمستشفىوانتقل

منطقةإلىأخرىمرةاتقلثمام،581عامبلندن

مستشفىوأصبحام039عاملندنبجنوببيكنهام

بمنطقةالموجودةالمبانىوأص!بحت.العقليةللأمراضحدلمجا

.ام369عامالإمبراطوريالحربلمتحفموقعالامبيث

من)الحايةالففاءرحلاتانظر:.الفضائيةالبدلة

الفضاء(.أحطهار

وعدماقر!لحياةيعيشونالبشرمنمجموعةاليدو

فىالتقليديةحياتهميعيشون.بعينهمكانفيالاستقرار

وأغنامهم.لجمالهموالمراعىالماءعنبحثاالصحراء

حيواناتهم.وشعرجلودمنمصنوعةخيامفىويعيشون

،الألبانمنتجاتعلى،الغالبفي،غذائهمفيويعتمدون

معالألبانومنتجاتاللحومويقايضونوالارز.والتمور

والأوانىالخناجرعلىللحصولالمجاورةالقرىسكان

.الأخرىالمصنعةوالبضائع

علىويعتمدون.بكرامتهمالاعتزازشمديدووالبدو

ملتزمينحياتهمويعيشونبالغةدرجةإليأنفسهم

للقبيلةوالولاءوالكرمالشجاعةوبقيم،الاخلاقيةبالصفات

إلىأحيائاالكرامةإهانةتؤديوقدوالغرباء.وبالضيوف

القبائل.بيندمويةصراعات

البدومنمتزايدعددبدأ،العشرينالقرنمنتصفومنذ

المزايابعضوراءسعياالمعتادةالبدويةحياتهمتركفى

أطفالهموتعليمالأفضلالصحيةالرعايةمثلالحديثةالحضارية

الذينالقرويينعددقللقدالأكبر.الدخلذاتوالوظائف

.للمدنرحلواقدأغلبهملأنالبدومعهمشاجر

الشرقمنطقةفيالدولمنالعديدوضعتوقد

سبيلفعلىالبدو.استقرارعلىللتشجيعبرامجالأولحمط

الزراعةمنلتمكنهمأراضيبعفالحكوماتتمنحهمالمثال

الأخرىالحكوماتبعضلهمتبنىبينما،أغنامهمورعي

مصر.؟السعوديةالصحراء،انظر:.المساكن

-ا709هـ،أ104-ا)325الجبلويبلى

وأما،سوريشاعرالأحمدسليمانمحمدام(.819

به.اشتهرالذيالمستعارالأدبيالاسمفهوالجبلبدوي

الأساسيثقافتهمصدروالدهكانالمستعار.الاسمانظر:

وعلى،الدينعلماءأحدكانحيثيفاعته،سنيفي

فيعضواأصبححتىوعلومها،العربيةعلىعميقاطلاع

أبيهعلىالجبلبدويدرس.بدمشقالعربيةاللغةمجمع

التراثعيونعلىوأطلع،والبلاغةواللغةالكريمالقرآن

سنواتأثناءقرأكما،الجاحظوكتاباتكالأغانيالعربي

مثلالشعراء،منالأعلامبعضدواوينالشعريتكوينه

وأبي،المعريالعلاءوأبي،الديل!ومهيارالرضىالشريف

.والبحتريوالمتنبى،تمام

وقتمنذ،بلدهفيبالسياسةاشتغالهمنالرغمعلى

،مراتعدةالسوريبالبرلمانعضواكانحيثمبكر،

ظهرإذالشعر،عنيشغلهلمذلكفإن،مراتأردغووزيرا

فيطيبصدىلهوكان،أم259سنةدواوينهأول

نتاجهيذكرشاعرخامةفيهرأتالتىالثقافيةالأوساط

النقادمنكثيرصنفلذلك.ازدهارهأيامالعربيبالشعر
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العربيالشعرفىالإحياءمدرسةشعراءضمنالجبلبدوي

مهديومحمدإبراهيموحافظشوقىأحمديم،الحديث

.الجواهري

لطرائقتقليدمجرديكناالجبلبدويشعرلكن

تجاربهمنيفيدنجدهبل،وأغراضهمالشعريةالأقدمين

شعرهعلىليضفى،عصرهقضاياومن،الحياةفيالذاتية

وتصلهالحديثللعصرالفنيةالذائقةإلىتقربهروحا

بحرمنيغترفأنهعلى.وقضاياهمأهلهوهموم،بهمومه

اللغة،وجزالة،الأسلوبفخامةحيثمنالكلاسيكية

.والتشبيهاتوالصورالتراكيبودقة

المناسباتشعرفكتب،الشعريةأغراضهتعددت

يغترفشعرهأنومع،والوصفىوالغزلياسحياسيوالشعر

إنساليةمعانىالحدثيلبسفهو،الواقعيةالحياةأحداثمن

كماأصبا.غاالصبغةصوفيةكونيةتأملاتمنتخلولا،عامة

أسديباجةاصفاءمعأسمبكاوقوةبالجزالةشمعرهيمتاز

:يقولالخيالوخصب

غئتلورقاءمضجعينباقد

الميادفرعهافوقسحرا

لكنالقلبحزينةمثليأنت

وشادلاكبينالفرقبعد

يوفاقوميوداذليعحفاما

وداديلقوميصفاأنىغير

عليناالزمانمعلاتكونوا

أعابمنمالناالدهرذاحسمث

حييقظانوهوالشعبإنما

بالمرصادفاحذروهواق!

بدويديوانبعنوانأم789عامالكاملديوانهصدر

الجبل.

.(-م7191،هـ-أ633)لرحمناعبد،ويبد

ومؤرخللفلسفةوأستاذمصريمفكربدويعبدالرحمن

الدراساتميدانفيوتنوعهإنتاجهبغزارةعرفلها،

مأالقديمةاليونانيةسواءوالأوروبيةالإسلاميةالفلسفية

والأدبالفكرمنالعديدةبترجماتهعرفكما.المحدثة

الأوروي.

بمصر،دمياطلمحافظةالتابعةشرباصقريةفيولد

تخرجحيثمصر،فيوالجامعيالابتدائيتعليمهوتلقى

ث!احاليا()القاهرةالمصريةللجامعةالتالغالفلسفةقسمفي

نفسومنالتخصصنفسفىالدكتوراهدرجةعلىحصل

وتقلبام(،9)43الوجوديالزمانحولبرسالةالجامعة

الجامعاتفىالأكاديميةالمناصبمنعددفىذلكبعد

جامعةفيبالتدريسقامكما،والفرنسيةوالعربيةالمصرية

القرنمنالثمانينياتمنتصفحتىوأصدر.طهران

العديدجانبإلىكتابا،وعشرينمائةمنأكثرالعشرين

أوروبيةولغاتالعربيةباللغةوالمحاضراتالأوراقمن

مختلفة.

مجالفيبدويأصدرهاالتيالكثيرةالمؤلفاتمن

ام(بم)439أفلاطونأم(؟)939نيتشهوغيرها:الفلسفة

ام(بم9)47العربيالفكرفيوالوجوديةالإنسانية

الأصولام(؟059)للتوحيديالإلهيةالإشارات

أم(بم)559الإسلامفيالسياسيةللنظرياتاليونانية

لسارتروالعدمالوجودأم(؟)619الغزاليمؤلفات

فيمفقودةأرسطوعلىشروحام(؟69)ءترجمة

البدايةمنالإسلاميالتصوفتاريخأم(بم719)اليونانية

الحضارةفلسفةأم(بم)759الهجريالثانيالقرنحتى

الفلسفةموسوعةام(؟)089وتقديمترجمةلاشفيتسر

م(.891)4أجزاءثلاثة

والترجمةبالتأليفبدويانشغالمنالرغمعلى

إطارفيبهخاصةفلسفةلتطويرسعىفقدوالتحقيق

الفلسفةموسوعةفينفسهعنيقولفهوالوجوديالمذهب

الذيالاتحاهفيالوجوديةالفلسفةهي"فلسفتهألفها:التى

الزمانبكتابهالوجوديةتكوينفيأسهموقدهيدجر.بدأه

بدويمساهمةأنغير!.أم439سسةألفهالذيالوجودي

احتلتهالذيالأهميةمنالحيزنفص!تحتللمالفلسفية

لأفكارهموترجماتهالمفكرينمنغيرهحولمؤلفاته

لإحلالهكافيةكانتالأخيرةهذهأنعلىومذاهبهما،

.المعاصرةالعربيةالثقافةتاريخفيمميزةمكانة

هايدجر،بمالإسلاميةالفلسفةبمالوجوديةأيضا:انظر

(.الحديثة)الفلسفةالفلسفةبممارتين

،هـ-أ34)4مصطفىمحملىبلىوي،

بالإسكندريةولد.مصريجامعيأستاذ(.-أم259

فيوآدابهاالإنجليزيةاللغةقسممنالجامعيةالشهادةونال

علىحصلثمأم،469عامالإسكندريةجامعة

الأدبفيأم!54عاملندنجامعةمنالدكتوراه

لمدةالإسكندريةجامعةفيبالتدريسعمل.الإنجليزي

العربيللأدبأستاذاللعملانتقلثم،!شواتعشر

أستاذالانوهوأم469عاممنأكسفوردبجامعة

عدةفيمحاضراتألقىنفسها.بالجامعةمتقاعد

مؤتمراتفيشسارككمازائرا،أستاذابصفتهجامعات

علميةهيئاتفىعضووهو.مختلفةبلدانفيكثيرة

مجالفيواضحجهدله.متعددةتحريروهيئات

كتبعدةترجمةفيتتمثلوالأدبيةالنقديةالدراسات

المعروفللناقدالادبيالنقدمبادئمنها:الإنجليزيةمن
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،زردريتشا،أ،يأ

لجورجبالجمالالإحساس

والشعرالعلمسانتيانا،

مأساةرششاردزبمتأليف

وليمتأليفليرالملك

إلىترجمكماشكسبير،

بعضالأعمالالإنجليزية

قنديلمنها:المتميزةالعربية

يحيىتأليفهاشمأم

بدويمصطفىمحمدعباستأليفسارة،حقى

اللصالعقاد،محمود

السلطان،الموتأغنيةمضنموظ،نجيبتأليفوالكلاب

عديدةوأبحاثمقالاتله.الحكيمتوفيقتأليفالحائر

مضتلفة.أدبيةمجلاتفىنشرت

عامالعربيللأدبالعالميةفيص!عالملكجائزةحاز

.ام299أهـ،412

أبو،الهمذانيان!:.الهمذاليالزمانبديع

الفضل.

بهيعرفالبلاغةعدوممنشعالبديععدم.صكلماليددع،

الحاللمقتضىمطابقتهر-تايةبعدالكلامتحسينوجوه

وجمعالعلمهذاو!!واعدمنوأول.الدلالةووضوح

فيوذلكالمعتز،بنعبدالله!الأديبالعباسيالخليفةفنونه

جعفربنقدامةتلاهثماليليع،عنوانيحملالذيكتابه

ثمالشعر،نقدكتابهفيأ:!رىمحسناتعنتحدثالذي

فييتنافسونالأدباءوأصبحالع!مهذافيالتأليفاتتتابعت

فيونظمهاأقسامها،زيادةإأ،البديعيةالمحسناتاختراع

نوعا.وستينمائةالمتأخرينعندعددهابلغحتىقصائد

قسمين:إلىالبديعيةاطشسناتالبلاغةعلماءويقسم

لفطة.ومحسناتا،معنويةمحسنات

راجعابهاالت!نيكونإشياهي.المعنويةالمحسنات

أيضا.اللفظتحسينيفيدقدبعضهاكانوإن،المعنىإلى

بينها:من،كثيرةالمعنويةوالمحسنات

مثل،الكلامفيوضدهءا!شيبينالجمعهو.الطباق

.:18الكهفىرقود!وهمأ؟قاظاوتحسيهم):تعالىقوله

الشاعر:وقول

قولهمالناسعلىشئناإنوننكر

نقولحينالقولولاينكرون

ثمأكثر،أومتقابلينغيربمعف!نيؤتىأنهي.المقابلة

تعالى:قولهمثلالضتيب،علىذلكيقابلبما!تى

28:التوبةا!كثيروليبكواقليلافليضحكوا)

قريبأحدهما،معنيانلهلفظيذكرأنهى.التورية

كقولالمرادهوخفيبعيدوالثانىمراد،غيرظاهر

الشاعر:

يعوقبهاقصورولاوركالقصلثعركأبيات

رقيقومعناهاحرلفظهاالعجائبومن

غيروهومملوكبمعنىأحدهما؟معنيانلهارقيقفكلمة

المراد.وهوسهللطفبمعنىوالثانيمراد،

ضمناأوصراحةالقائلينكرأنهو.التعليلحسن

تناسبطريفةأدبيةبعلةويأتيالمعروفةالشيءعلة

اصفرارمعللاالشاعر،كقولإليهيقصدالذيالغرض

الشمس:

جنحتإذتصفرفلمدبهاءأما

الحسنالمنظرذالثلفرقةإلا

فيلوقوعهغيرهبلفظالشيءيذكرأنهي.المشاكلة

الشاعر:كقولالشيءذلكصحبة

طبخهلكنجدشيئااقترحقالوا

وقميصاجبةلياطبخواقلت

صحبةفيالخياطةلوقوعبالل!الجبةخياطةعنعبر

.الطعامطبخ

على،يحتملبكلامفىتىأنهو.الإيهامأوالدوجيه

ليصلومديحكهجاءمتضادينأو،متباينينمعنيينالسواء،

بشارقولذلكومثال،عليهيؤخذلابماغرضهإلىالقائل

قباء:لهخاطعمرواسمهأعورخياطفي

سواءعينيهليتقباءعمروليخاط

هجاء؟أمأمديحهذايعرفلمنقل

راجعابهاالتحسينيكونالتيهي.اللفظيةالمحسنات

اللفظ،لتحسينتبعاالمعنىحسنتوإن،أصالةاللفظإلى

اللفظية:المحسناتومن

فيويختلفاالنطقفياللفظانيتشابهأنهو.الجناس

:نوعانوهو،المعنى

نوع:هيأربعةأمورفياللفظانفيهاتفقماوهو.تام

تعالى:قولهمثلوترتيبها،وعددها،وشكلها،،الحروف

ساعة!غيرمالبثواالمجرمونيقسمالساعةتقومويوم!لر

منواحدفىاللفظانفيهاختلفماوهو.تامككيرم

الشاعر:قو!مثل،المتقدمةالأربعةالأمور

قواضبقواضبأسيافتصولعواصمعواصأيدمنيمدون

واحدحرفعلىالنثرمنالفاصلتينتوافقهو.السجع

خلفا،منفقاأعط)اللهم!لد:النبىقولومثالهالاخر،في

تلفا(.ممسكاواعط

اللفظينأحديجعلأنهوالصدر.علىالعجزرد

أولفي،المعنىدوناللفظفىالمتجابنأوالمكررين
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وتخشى):تعالىقولهمثلآخرها،فيوالآخرالفقرة

قولومثل37.:الأحزا!!تخشاهانأحقواللهالناس

الشاعر:

وجههيلطمالعمابنإلىسريغ

بسريعالندىداعيإلىولي!

.الأدب،العربيبمعلم،البيان:أيضاانظر

المعتزبندعبداللهالشعردقدلمحيالبد!

المعتزابنلأنخاصةأهميةذاالكتابيعدهـ(.92.)ت

منوأولفيهالتأليفبهدفالفنهذاإلىالتفتمنأول

الشعراءامشخدمهاالتيوالأسلوبيةالبلاغيةالفنونجمع

الامشعارة،:أقسامخمسةإلىالبديعقسموقدوالبلغاء.

تقدمها،ماعلىالكلامأعجازورد،والمطابقة،والتجنيس

الكلامى.والمذهب

أحريماالقرآنفىالاساليباهذهعنبالتنقيببدأوقد

كشفثموالأعرابالصحابةوكلامالنبويةوالأحاديث

ومسلمبردبنبشارمثل:الشعراءمنعددأشعارفيعنها

.تماموأبينواسوأبي

تنجهقدمؤلفهلكونثانيةجهةمنالكتابأهميةوتأتى

واضحةصورةونقل،زمانهفيالمحدثالشعرظاهرةإلى

لهالمؤيدينبينوحوارجدلمنيجريكانماحول

والنقديةالف!صيةالحركةعنمهماجزءاناقلا،والمعارضين

العربي.التراثمنالمبكرةالمرحلةتلكفي

الدراجة.العربةانظر:.البديكاب

وتعد.صحيغأنهيفترضرياضىبياناليديهية

الأمثلةومن.إثباتهايمكنلابذاتهابينةحقائقالبديهيات

علىتنصالتيالهندسةفيالتوازيبديهيةالبديهيةعلى

وواحدواحد،موازإنشاءيمكنمستقيمخارجنقطةمنأنه

المستقيم.لهذافقط،

.والفرضياتالبديهياتبينالقدماءاليونانيونميزوقد

فيفقط،الهندسةعلىتنطبقمسلماتالفرضياتعدتفقد

.الرياضياتحقولمنحقلأيعلىتنطقالبديهياتأنحين

التمييز.هذايجروناليومالرياضياتعلماءيعدولم

الهندسة.:أيضاانظر

بذوروضعووظيفتها،آديمحراثيجرهاآدة6اليدار

البذورالالةتضع.التربةفيالصغيرةالحبوبذاتالنباتات

-أ5مسافةتبعدضيقةشمقوقفيمتساويةأعماقفي

،الحفارةمنالبذارةجهازيتكون.بعضعنبعضهاسم02

وأ،الضاغطةوالعجلاتالبذور،ومقياس،والقادوس

.القصيرةالسلاسل

ووظيفة،التربةفىالشقوقحفر،الحفارة:وظيفة

صندوقوهوزراعتها،يرادالتىالبذورحفظالقادوس

السفليبالجزءملحقاالبذورمقياسويكون.وضي!تطويل

فيالبذورمنمحسوبةكمياتنثرومهمته،القادوسمن

السلاسلأما.الغرضلهذامخصصةأنابيبعبرالشقوق

وضعبعدالشقوقتغطيةفمهمتهاالضاغطةالعجلاتأو

البذور.

العجلاتذاتالبذارات:البذاراتمننوعانوهناك

والأخيرة.الخلفيةالعجلاتذاتوالبذارات،الضاغطة

فىالتحكموظيفتهما،الالةجانبيعلىلعجلتينمزودة

البذاراتأما.سلاسلأوتروسطريقعنالبذورمقياس

كلخلفبعجلاتمدعومةفهىالضاغطةالعجلاتذات

مقياسفيالتحكمالعجلاتهذهومهمة.محروثةقطعة

.البذرةفوقالتربةعلىوالضغطالشقوقشتغطيةالبذور،

بذورزراعةبأجهزةالبذاراتتزودالأحيانبعضوفي

البرسيما.أنواعوبعض،الأعشاب

.البيزرة:نظرا.درةلبدا

نباتإنتاجعنالمسؤولالنباتمنالجزءذلكاليذرة

يتكونجزئيا(،متكون)نباتجنينعلىوتحتويجديد،

البذرةتحتويكما،التكوينكاملىغيروساقجذرمن

.واقوغلافالغذائيالخزونمنكميةعلى

.النباتاتمننوع000/025نحوينتجهاوالبذور

النباتاتمنالكبرىالمجموعةالزهريةالنباتاتوتكون

كاسياتالنباتاتهذهالعلماءويسميللبذور.المنتجة

والثسجيراتالأشجارمعظمعلىتشتملوهيالبذور،

أيضاالبذورتنتجكما.الغضةالسيقانذاتوالنباتات

يطلقالتىوالشجيراتالأشجارمننوع008حوالي

البذورعارياتالنباتاتوغالبيةالبذور.عارياتأسمعليها

نباتية.مخاريطتكون

فمثلا،.نباتكللنوعتبعاكثيراالبذورأحجامتتباين

إلىوزنهايصلحيثبذرةتنئأضخمالهند،جوزشجرة

الصغرفيالمتناهيةالأركيدبذوربينما،كجم23حوالي

وحجم.جم03منأقلمنها،بذرة000.008وزنيبلغ

فمثلامنها،المتكونالنباتبحجمعلاقةلهليسالبذرة

ملمأ،5طولهايبلغبذرةمنالعملاقةالسكوياشسجرةتنمو

فقط.

علىالواحدالنباتمنالمنتجةالبذورعددويعتمد

بذورعدةالهندجوزشجرةتنتجفمثلاالبذور،هذهحجم

البذورملايينالأركيدينئنباتبينما،الحجمكبيرة

الدقيقة.
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البذورأنواع

فيموجودةبييضاتتسمىتراكيبمنالبذورتتكون

النباتعلماءصنفوقد.النبارتمخاريطعلىأوالأزهار

وأمغلفةبذورهما:رثسيتينمجموعتينإلىالبذور

عارية.وبذور،مغطاة

البذور.كاسياتالنباتاتفيالمغلفةالبذورتتكون

الزهرةداخلتكوينفيمحصصرةبييضاتهاتكونوالتي

مكوناالمبيضشضخمالبذرةنضجوبزيادة.المبيضيسمى

المتكونة.للبذرةالحمايةجمعضبتوفيرتقومالتيالثمرةبذلك

هوكمالحيمةثمارإلىالمبايضتتطورالنباتاتبعضوفي

بعضفىجافةالثمارودكون.والخوخالتفاحفيالحال

قرنامكونةوالخشخالقابىازلاءفيكما،الأخرىالنباتات

البيضاءوالذرةالشعيرمثلالحبوبنباتاتأما.علبةأو

الحبةمكونةالمبيضمعأبىييضةفيهافتلتحموالقمحوالأرز

الصلبة.

البذور.عارياتالنباتاتفيبالعاريةالبذوروتتكون

البييضاتتتكون،والشجيراتالأشجارمنالنوعهذاوفي

الخاريط.تكونالتيللحراشصفالعلويالسطحعلى

البذورلاتكونلذا،مبايضعرحتحتويلاالبذوروعاريات

وعندما.تكوينهافترة!خلالالمبيضبأنسجةمحاطةفيها

بعض،علىبعضهاالخاريطحراشيفتنغلقالبذورتنضج

.للبذرةالحمايةبعضبذلكموفرة

لبذرةااجزاء

الجنينأ-هىأجزاءثلأاثةمنالبذرةتتكون

.البذرةغلاف3-)الإؤدوسبرم(للغذأءالخازنالنسيج2-

منهينشأالذي،البذرةمنالجزءذلكهووالجنين

جدرإلىتتطورالتيالأجزاءعلىويحتوي.الكاملالنبات

أوليةوأوراقوساقالنمو،فىيبدأجذرأولوهو،رئيسى

،الأوراقتشبهخاصةتراكيبفيهوتوجدالجديد.للنبات

كاسياتوتشتمل.الفلقاتتسمىأكثرأوواحدعددها

كاسياتوتعسمى.فلقتينأوواحدةفلقةعلىإماالبذور

ذاتتسمىبينماالفلقةأحاديةالواحدةالفلقةذاتالبذور

عارياتفيالفلقاتعددوشراوح.الفلقةثنائيةالفلقتين

.فلقاتثمانيإلىفلقتينمنالبذور

للغذاءالخازنالنسيجمنالغذاءالفلقاتتمتص

البذوركاسياتالنسئفيهذاويسمى.وتهضمه

الفلقةثنائيةالبذوربعضففي)السويداء(،الإندوسبرم

بسرعةالإندوسبرمفيالموجودالغذاءكلالفلقاتتمتص

عارياتفيأما.الجنينلنمواللازمالغذاءبتخزينتقومثم

الطوريسمىخاصنسيجفيالغذاءتخزينفيتمالبذور

الكبير.المشيجأوالمؤنثالجاميطي

الخازنوالنسيجالجنينمنكلاالبذرةغلافيغطي

ويمنع،الحشراتومنأذىأيمنويحميهماللغذاء،

الناعمالرقيقبينالغلافسمكوشراوحمنهما.الماءفقدان

القاسي.والسميك

البذرةتلكونكيف

الجنسي،التكاثرلعمليةنتيجةالنباتفىالبذرةتتكون

بيضيةخليةمع(ذكريةجنسية)خليةنطفةتتحدحيث

النطافإنتاجعمليةوتشتمل(.أنثويةجنسية)خلية

.معقدةخطواتعلىالبذريةالنباتاتفىالبيضيةوالخلايا

فلقةأيضاوفيها.جديدةنبتةتؤلفالتيالأقسامعلىالحمينويحتوي.وغلافللعذاءخازنونسيجحنيرمنالبذرقتتألفةرلبذاءجزاأ

ومنوالحشرأتالإصاباتمنالبدرةالغلافويحمي.وتهضمهللغداءالسمئالحازدمنالعذاءتمتصكثر،أأوواحدة

الماء.فقدان

الدرةء!ف-

!لأ(ل!

وسبرم.لاأ-

(ءايدسس"

حذوافلقة

ط

الشامية!الذرةبذرةمثلالفلقةأحاديةبذرة

،واحدةفلقةعلىتحتوي،أعلاهالمبينة

الإندو!مبرمللغذاءالحازننسيحهاويسمى

)السويداء(.

الدر-غ!ف!!-

ك!ك!ممؤ!!حى!/لم

؟كض،لم!كا

-ظسكا:قىبخ

المبينةالفاصولياءبذرةمثلالفلقةتايةبذور

نسيجبمثابةتعملانفلقتينعلىتحتوي،أعلاه

للغداء.حازن

-البذرعلا!-
مؤلثحاميطيطور-!

الصنوبربذرةمثلالبذورعارياتمنبذرة

وتخزنأكثرأوفلقتينعلىتحتويأعلاهالمبيمة

الكبير.المشيجديالغذاء
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أولآتنتجالنباتفيوالأنثويةالذكريةالتكاثرفأعضاء

وتتطورالأبواغهذهوتنمو.الأبواغتسمىمجهريةخلايا

دقيقةنباتاتوهيامشاجا.أوجاميطيةلتصئأطوارا

ذلكوبعد،الألويةأطنباتاتالتكاثريةالأعضاح!ضمنتعيش

والأنثوية.الذكريةالجنسيةالخلاياالجاميطةالأطوارتنتج

الأعضاءتوجدالبذور.كاسياتفيالبذرةتكوين

عضوويدعىالأزهار،فيالبذورلكاسياتالتكاثرية

الذيالمبيضويش!صل.المتاعأوالمدقةال!نثويالتكاثر

اطمتاع،أسدائريةاالقاعدةأكترأزواحدةبييضةعلىيحتوي

المبيضمنمبتدئا،الأعلىإلىالقلميسمىأنبوبيمتدكما

التكاثرعضوأما.الميسميسمىمنبسطبطرفومنتهيا

منهالمتضخمالطرفويسمىالسداةعليهفيطلة!صيالذ

المئبر.

داخلالخليةبانقساماتالبذرةتكوينعمليةتبدأ

معظمففيبمالأبواغتكونذلكعنوينتج.والمتكالبييضة

نبتةلتكونبييضةكلفيواحدةبوغةتنموالنباتات

النبتةهذهوتنتج،المؤنثالجاميطىالطورأيمؤنثةمجهرية

لت!صنالمتكفيالأبواغاوتنمو.واحدةبيضيةخليةالمؤنثة

:أالمذكرالجاميطىالطورتسمىذكريةمجهريةنباتات

تنتجلقاححبةو!ول،اللقاححبوبأو،الصغيرةالأمشاج

ذكردتين.خليتين

حبةانتقالمنلابد،الإخصابعمليةتتمولكى

عمليةوتسمى.المؤنثةالزهرةميسمإلىالمتكمناللقاح

إلىالمتكمناللقاححبوبوتسقل.بالتلقيحهذهالانتقال

بوساطةأو،الأخرىالحيواناتأوالحشراتبوساطةالميسم

فياللقاححبوبتأحذ،الميسمإلىوصولهاوبعد.الرياح

هذاينمو.اللقاحأنبصبيسميرفيعأنبوبتكوين

وتنتقلالبييضة،باتجاهالاسفلنحوالقلمداخلالأنبوب

تأخذحيثالبييضةنحوالأنبوبداخلالذكريتانالخليتان

الجنينويبدأ،البيضيةالحليةتخصيبفيالخليتينإحدى

الأخرىالذكريةالخليةوتتحد.الت!صينفىذلكعند

الإندوممبرممكونةالقطبيتينالنواتينيسميانبجسمين

وبعدبالتطور.ذلكبعد،الإندوسبرميبدأثم)السويداء(،

فىللبييضةالخارجيةالطبقاتتأحذالإخصابعمليةإتمام

.البذرةغلافلتكونالنمو

الأعضاءتوجدالبذور.عارياتفىالبذرةتكوين

البذورولعارياتمخاريطها.فيالبذورلعارياتالتكاثرية

وانحاريطالأنثويةالبذريةالخاريطهما:الخاريطمننوعان

ل!لالعلويأصسطحاعلىويوجد.الذكريةاللقاحية

انقساماتوتحدث.بييضشانالبذرةمخروطمنحرشفة

واحدا،نوعابييضةكلتنتجبحيثالبييضاتفيالخلية

المتناهيةالمؤنثةأضبتةاهذهوتنتجكبيرا.مشيجاليصبحينمو

حراشيففييوجدكما.البيضيةالخلاياالصغرفي

بهايحدثالتيالتراكيببعضالذكريالمحروط

الذكرية.الابواغتكوينعنهاينتج،خلويةانقسامات

وأاللقاححبوبإلىبدورهاالأبواغهذهوتتطور

.الإخصاب

اللقاحيةالخاريطمناللقاححبوبالرياحتحمل

اللقاحويلتصق.الانثويةأجذريةاالخاريطإلى،الذكرية

تكوينفيوتبدأ.البييضاتمنبالقربشجةمادةبوساطة

ذكريتان.خليتانلقاححبةكلفىويوجد.اللقاحألابيب

اللقاحيةالأنبوبةوصولبعدالحليتينهاتينإحدىوتقوم

الجنين.بذلكمكونةالبيضيةالخليةبتخصيبالبييضةإلى

المشيجأنكما،تضمحلفإنهاالثانيةالذكريةالخليةأما

الطبقاتوتتطور.للبذرةالغذائىالخزونبمثابةيصبعالكبير

.البذرةغلافإلىللبييضةالخارجية

البذورتنتشركيف

.السباتتسمىمعينةبمرحلةنضجهابعدالبذورتمر

المرحلةهذهوخلالالنمو.عنوتتوقفنشاطها،يقلوفيها

الانتشاروهذا،الأمالنباتعنبعيذابالانتشارأجذوراتأخذ

للنمو.ملائمةأماكنفيسقوطهاعلىيساعدقد

وهىبذورهاتنتشرالبذور،كاسياتأنواعبعضوفي

الوقتمنفترةبعدتنشقبدورهاالتىالثمرةداخلتزاللا

بعضوفيالبذور،بذلكمطلقةتتحللأوأجزاء،إلى

قبلالثمرةمنالبذورتنطلق،الأخرىالمزهرةالنباتات

ال!نتشار.

عندماينتشرمنهافقسم،مختلفةبوقالبذورتنتشر

قرببالنموبذورهاوتبدأ،الأرضسطحفوقالثمرةتسقط

علىبقدرتهاالنباتاتمعظمتتميزوعموما.الأمالنباتات

وأالحيواناتأوالرياحبوساطةبعيدةمسافاتإلىالانتقال

.اللإنسانأوالماء

بوساطةللانتشارالبذورمنكثيرةأنواعوتصلح

وبذورثماروبعضالبذور،كاسياتبذورفبعض.الرياح

علىتساعدالتيالأجنحةيشبهبمامزودةالبذور،عاريات

البذوركاسياتأنواعفيالحالهوكماالهواء،فيتحليقها

وتقوم.والمرانالدرداروبذورالقيقبأشجارثمارمثل

كثمار،زغبيةبأغلفةالمغلفةوالبذورالثماربنقلأيضاالرياح

.الصفصافوبذورالقطنيوالحورالبريةالهندباء

البذور،انتشارفىمهمادوراأيضاالحيواناتوتلعب

زاهيةالثمارالأخرىوالحيواناتالطيورتأكلحيث

فلذلك،للهضمقابلةغيرعادةبذورهاوتكونالألوأد.

الجسم،فضلاتمنكجزءخارجا،الحيواناتتطرحها

.كيلومتراتعدةالأمالنباتعنبعيداتطرحهاقدوأحيانا
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زعبيعلافالبدورلعضيعطي.شتىبطرقالبذورانتتارويحدث.الأمالنبتةعنبعيدانضحهابعدعادةالبدورتتبعثرالبذورانتشاركيفية

لالملابس،اللزجةالأغلفةوذاتالشائكةوالبدورالثماروتلتصقحملها،منالريحيمكنمماأليمنى(أ!ورة)1،خفي!

ثماربذورتنترالحيواناتأنكما.الاحيانبعضفيكيلومتراتمسادةإلىتحملالطريقةوبهذهالوسو(.)الصورة

.الفضلاتمعتخرجالتيالمذورتهضمولاالثمرتأكلفهي(اليسرى)الصورة.الساطعةالألوأنذاتالعليق

البذورحملطريقعنكذ.لكالبذورالحيواناتوتنشر

الأوز،وحشيشة،الأرقطونفثمارأجسامها.علىوالثمار

علىتلتصق،والأسلاتاكالأش!ذاتالنباتاتمنوكثير

عناللزجةالأغلفةذاتاليرزورتنتقلكما.الحيواناتفروة

.الحيواقاتبأجسامالتصاقهاطريق

طفوهاخلالمن،المائيةالنبا!اتبذورمعظموتنتشر

والبحار.والمستنقعاتوا-لداولالأنهارفيالماءسطحعلى

النباتاتوبعضالهندجوزومنهاالنخيلأشجارفبذور

والانتقالالماء،علىالطفوتستطيع،الأخرىالأرضية

جدا.بعيدةلمسافات

بعدالثمرةلانفجارنتيجةالبذوىأنواعبعضوتنتشر

انتشارالبذورإلىيؤديأجزاءإلىالثمرةفانشقاقجفافها،

البلسمنباتاتبذورفييص!ثكما،كبيرةمساحةعلى

والجيرانيوم.

لختلفالبذورمنكمياتمعهالإنمسانحملولقد

إلىمكانمنهجرتهأثناء4،الزفيونباتاتالمحاصيلأنواع

نقلفيأيضاالإنسان!ساعدكما.العالمأنحاءفيآخر

البذورلالتصاقنتيجةم!صودةغيربطرقالبذوروانتشار

وملابسه.بأحذيته

البذورتنماثكيف

.الإنباتتسمىعمليةخلالمنالناضجةالبذورتنمو

تنبتولاسكونحالةفيا.هاانتشابعدالبذورمعظموتبقى

تكونعندماالبذورنموتمنعهذهالسكونفحالة.مباشرة

تبقىمثلاالبذورمنفكثير.للإنباتملائمةغيرالظروف

فيوتأخذالبارد،الشتاءأش!سطوالسكونحالةفي

الربئ.فيالحرارةدرجاتارتفاععندالإنبات

زمنيةلفتراتسكونحالةفيالبذورتبقىأنويمكن

علىالقدرةلهاأنأيبحيويتها،محتفظةوهي،مختلفة

فترةطولويتراوح.الملائمةالظروفتوافرعندالإنبات

وجدولقد.سنة5و.أسابيععدةبينالبذورفىالحيوية

لمدةسكونحالةفيالبقاءيمكنهااللوتسبذورأنالعلماء

عندماطبيعيةبصورةتنبتأنويمكن.سنة1.و...

الملائمة.الإنباتظروفلهاتتوافر

علىالبذرةلإنباتاللازمةالملائمةالظروفتشتمل

الحرارةودرجات،كافيةبكمياتوالأكسجينالماءتوافر

ويؤدي،الإنباتعندالماءمنكثيراتمتصفالبذرة.المناسبة

يتسببفهو.البذرةداخلعديدةكيميائيةتغيراتإلىالماء

غلافمنوخروجه،الداخليالبذرةنسيجأنتفاخفي

يساعدمماالخارجيالبذرةغلافيلينأيضاوالماء.البذرة

بسهولة.تمزقهعلى

منكافيةكمياتالبذورإنباتعمليةوتتطلب

عمليةعنعبارةوالتنفس.التنفسعمليةلإتمامالأكسجين

الكربونأكسيدثانيمنوالتخلص،الأكسجينأخذ

الغذاءإحراقمنالنابتةالبذرةتتمكنالطريقةوبهذه

للنمو.اللازمةالطاقةوإنتاج

التيفالبذور.للإنباتاللازمةالحرارةدرجاتوتختلف

منأعلىصارةتدربإلىتحتاج،الصيففصلفيتنبت

البذوربعضوهناك،الربيعفصلفيتنبتالتيالأنواع

.الإنباتمنتتمكنأنقبلباردةبمرحلةتمرأنيلزمها

تنبت.كىضوء،إلىأيضاالبذورأنواعبعضتحتاج

عدديزدادحيثالربئ!خلالتنموالبذورهذهفمثل

الفصل.هذافىالنهارساعات
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البذورتموكيف
منالسفلىالحرءيخترقأولأالصوبر،لذورإلمجاتعمليةالصورهدهتوصح.الإناتعمليةحلالمنالاصجةالذورتممو

الجينمنالعلويالجزءثمومنالرئيسيالجدرفيتكوداليممى()الصورةالتربةداحلالمموعمليةو!مدأالمدرةعلافالجمين

عالقةتبقىحيت(اليسرى)الصورةتتسئالفلقةثم(،الوسطى)الصورةالأرضسطحفوقوتندلعوالأوراقالساقوتتكون

.الحديدةالأوراقتتكونحتىبالنشة

يأخذ،الإنباتعمليةوبدء،البذرةغلافتمزقبعد

أشتربة.داخلالنموفىالفلقةأسفلالموجودالجنينجزء

الذيوهو،سفلىجينيةسويقهالجزءهذاويسمى

تثبتالمتكونةوالجذورأوليا.جذرايصبحكيينمو

أمالنموها.اللازمينوالغذاءالماءوتمتصالناميةالبادرة

علياجنينيةسويقةفيسهمىالجنينمنالعلويالجزء

ساقايمسمىصغيربرعمالعلياطرفهقمةعلى!ب

فوقالجنينيةالساقوتدفعالعليا،السويقةتنمو.جنينية

إنتاجفيالجنينيةالساقتبدأثمومن،التربةسطع

الأولى.أوراقها

الفلقة،ثنائيةمنوبعضالبذورعارياتبذوروفي

حتى،الجنينيةالساقمعالأرضسطحعلىالفلقاتتظو

.اللازمالغذاءإنتاجعلىقادرةجديدةأوراقاالبادرةتكون

الفلقةثنائيةمنبعضوفيالفلقةأحاديةفيالفلقاتأما

.الأرضتحتفتبقى

البذورالناسيستخدمكيف

منللملايينأساسيغذأئىكمصدرالبذورتستعمل

الذرةمثلالغلالحبوبفبذوربمالمعمورةأرجاءفيالناس

منتجاتفىتستخدم،والقمحوالأرزوالشوفانالشامية

بذوروتعتبر.والدقيقالإفطارورقائقكالخبز،كثيرةغذائية

والفولوالبازلاءوالفولالفاصوليامثلالبقوليةالنباتات

للغذاء.مهمامصدراالسوداني

كالذرةالبذور،منالنباتىالطعامزيتويستخرج

الشمس،وعبادالصوياوفولالعسودأنىوالفولالشامية

المنتجينبعضفإنذلكإلىوبالإضافة.والقطن

وزيتالنباتيةالزبدةصناعةفيالزيوتهذهيستخدمون

والتوابلالمنكهاتأنكما.الصناعيوالسمنالسلطة

منتحضرأوتستخلص،والفلفلوالخردلكالشبت

الجعةوإنتاجصناعةفيأيضاالبذوروتستخدمالبذور.

.أخرىومشروباتوالكاكاوأغهوةوا

المنتجاتمنالكثيرصناعةفيأيضاالبذوروتستخدم

الرئيسيالجزءتعتبرالبذورمنالناتجةفالزيوت.الغذائيةغير

،والملمعاتوالأصباغوالصابونالمنظفاتلمكونات

فيالذرةسويداءمنالنابخالذرةدقيقيستعملوكذلك

.أخرىومنتجاتوالمتفجرةاللاصقةالموادمنتجاتصناعة

الشاميةالذرةعلىتحتويالحيواناتأعلافمعظمأنكما

نباتبذورمثلالبذوروبعض.الأخرىوالحبوبوالشوفان

أساسيةكمادةتستخدم،والخروع)البلادونة(الحسنست

الأدوية.بعضصناعةفي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الفلقةالجورالإنات

البذوركا!مياتالح!و!دمات،الموع

اللقاحالرهرةالحدائقتسحيق

المباتلشجرةالثمرةا

الفلقةوحيدالدورعارياتالفلقةالتائى

الإنجليزالقراصنةأطلقهالذيالاسمهوالأسياليالير

عامبحلول.الجنوبيةلأمريكاالشماليالساحلعلى

وجزر،الكاريبىالبحرعلىتسيطرأسبانياكانت،أم055

لأمريكاالرئيسيالبرمنشاسعةومناطقالغربيةالهند

الانيعرفماإلىيشيرالأسبانىالبراسموكان.الجنوبية

وفنزويلا.كولومبياباسم
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خيركلوفعلالوالدينصمامدةإحسانهوالوالدينير

وعدم(،الخالقمعصيةفي)إلااوطاعتهماحقهما،في

الفقهأهلعندوالرأيالى؟يذاء.أنواعمننوعبأيإيذائهما

ويقومكلامهمايسمعأنالوالدينمعالولدأدبمنأن

ويخففلهمادعوتهما،وليلبىلامرهماويمتثل،لقيامهما

يمنولا،بالإلحاحيبرمهماولا،الرحمةمنالذلجناح

إليهماينظرولالأمرهما،بالقب،مولالهما،بالبرعليهما

الولد،معالوالدينأدبومنأمرا.لهمايعصيولاشمزرا،

عليهيلحاولا،طاقتهفوق4ايكلفاولاالبر،علىيعيناهأن

عليهيمناولاربه،طاعةمنيمنعاهولا،ضجرهوقتفي

بنالأحنفإلىأبيأرسل4:معاوةبنيزيدقال.بتربيته

مابحر،أبايا:قالإليهواصلفلما،العربحكيمقيس

وعمادقلوبناثمار،المؤمنينأميريا:قالالولد؟فيتقول

وبهم،ظليلةوسماء،ذليلةأرضلهمونحنظهورنا،

غضبواوإن،فأعطهمعللبوافإن،جليلةكلعلىنصول

تكنولا،جهدهمويحبوك،ودهميمنحوك،فأرضهم

ويكرهوا،وفاتكويودوا،حياتكفيملواثقيلا،ثقلاعليهم

إياهإلاتعبدواألاربكوقضى):تعالىاللهويقول!!قربك

كلاهماأوأحدهماالكبر-تندكيبلغنإماإحساناوبالوالدين

واخفضبإ:كريماقولالهماوقللنهرهماولاأفلهماتقلفلا

ربيانيكماارحمهماربوأتلالرحمةمنالذلجناحلهما

.32،42:الإسراء!صغيرا

لدخولوتمهيداتوطئةالوالدينبرال!جعلوقد

رضيهريرةأبىعنمسلمصحي!افيوردفقد.الجنة

ثمأنفرغمثمأنف)رغم:قالعيههالنبىعنعنهالله

أبويهأدركمن:قالاللهلرسميامن؟:قيل.أنفرغم

وفى(.الجنةيدخلفلمكلغثماأوأحدهماالكبرعند

عب!:اللهرسولقال:لاظهريرةأبيعنأضىرواية

يامن؟:قيل.أنفهرغبمدمأنفهرغمثمأنفه)رغم

ثمكليهماأواحدهماوالديهأدركمن:قالاللهرسول

(.الجنةيدخللم

الأبأوالأممقامالصغرعندمنامقامهكانلمنوحق

فيوردكما،تعالىاللهإطاعةطاعتهوتقرنويوقريبجلأن

إلاتعبدواألاربك)وقضى:الإسراءسورةمنالايةصدر

يكونالوالدينإلىحسان11واإحسانا!.وبالوالدينإياه

لذلكإرضائهما،سبيلفيخيركلوعملبطاعتهما

الوالدين.ببرمقرونةاهـعبادتهوجلعزالحقطاعةكانت

الكيانبناءفىالوالدينبرأثميقاسأنيمكنهذاوعلى

الحياةبقياممرهونإسلاميااالمجتمعقيامإن.الإسلامي

يمكنولاالزاكيةالاجتماعيةوالعلاقاتالصحيحةالأسرية

يقومالتيالأمس!نفسعلىالأسرةتقملمماتقومأنلها

ضرورةالأسرةفوجود.نفسهالإسلاميالمجتيمعليها

ويسميهاالبشريالاجتماعلوازممنولازمةاجتماعية

الفرد،ينسبوإليها،المرجعيةبالجماعةالاجتماععلماء

يكونماحعسباجتماعيامتوافقغيرأومتوافقبأنهويعرف

لأيزالأوالارتباطقلفإذا،المرجعيةبالجماعةارتباطه

متوافقغيرإنهالشخصعنيقالالأ!مبابمنسبب

اجتماعيا.

متوافقاسوياشخصاللمجتمعيخرجالوالدينوبر

دائرةخارخ!الأخرىبالجماعاتالابنوعلاقةاجتماعيا.

علىتعتمداللعبأوالعملأو،المدرسةكجماعةالأسرة

الجماعةإلىالانتماءيحققهالذيالاجتماعىالتوافقهذا

.الأسرةوهيالمرجعية

إلىجيلمنتختلفقدالاجتماعىالتوافقمعاييرإن

اجتماعياتوافقااليوميعتبرفمامكانإلىمكانومنجيل

جيلغيرهواليوموجيلاجتماعيا،توافقاغدايصميرلاقد

التوافقكانإذاإلااللهمالغدجيلوغير،الأمس

فىثبتوقدتغيير.معامللاثباتمعاملالاجتماعي

كثيراتختلفلاوالأبناءالاباءأجيالأنالعربيةالمجتمعات

الوالدينبرواعتبارالأبناء،علىالوالدينحقوقإثباتفي

هذاإنبلاجتماعيا،تواففاليسوعقوقهماجتماعياتوافقا

فىالاجتماعيالتفككأرجعواالباحثينمنوغيرهالباحث

المجتمعاتفييظهرحديثاوبدأ-الغربيةالمجتمعات

الذيالاجتماعيالتوافقعدمظاهرةتفشيإلى-التقليدية

الفردويشعر،الاجتماعيالانتماءبعدمالشعورإلىيؤدي

كثيروعندعندهلهامعنىوجودوعدمالحياةجدوىبعدم

لانقطاعنتيجة،الاجتماعيالتوافقفقدواالذينالأفرادمن

علاقةإنبل.كالأسرةأساسيةمرجعيةبجماعةصلتهم

لهتوافرإذاإلاتقوملاالجماعاتأوالأفرادمنبغيرهالفرد

الاجتماعى.الأساسهذا

لابدونهالذيالاجتماعيالبناءأساسهيفالأسرة

دونأوالهواءفىالبناءيقومولا،اجتماعولابناءيكون

بدونه،بناءيكونلاالذيالأساسهوالأسرةفدور.أساس

فييصحكما،الإسلاميةالمجتمعاتفىيصحوهذا

الإنساني.المجتمعأساسهوفهذاالإسلاميةغيرالمجتمعات

العائلىالروحالفردلدىيتكونالأسرةفىالحياةبفضلإنه

للحياةالأولىالاتجاهاتوتنشأالختلفةالأسريةوالعواطف

الطفلمنتجعلالتيهىفالأسرة،المنظمةالاجتماعية

للحياةاللازمةوالاتجاهاتبالعواطفوتزودهمدنياحيوانا

يحفظالذيهوالوالدينوبر.البيتوفيالمجتمعفي

خيرالاجتماعيةبوظيفتهاتقومويجعلهاكيانهاللأسرة

روحهوالوالدينقبلمنوالبناتالأولادبرأنكما.قيام

ويغرسانإنشاء،الأسرةينشئانأنهماإذوريحانهاالأسرة

الاجتماعيةالادابويعلمانهماالخلقيةالفضائلأبنائهمافي
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الإسلامفيوهما.المجتمعفىالسائدةوالأعرافوالتقاليد

عقيدةفبناء.يمجسانهأوينصرانهأوالطفليهوداناللذان

الفطرةدينهوالذيالحنيفالإسلاميالدينعلىالطفل

جنىمتديبنصالحينكانافإدا.والديهعندوينتهييبدأ

أحطها.تربيتهماوآتتالطيبةوالتربيةالتقوىثمرةطفلهما

الغرسذلككانطفلهمافطرةفىوعدلاالفطرةجانباوإن

ب!توالنفورالعقوقإلاذلكعاقبةيكونولنعليهما،وبالأ

معارلمنهدامامعولأأيضاذلكوكانوالأبناء،الوالدين

أبناءايقومفلكى.الإسلاميالاجتماعىالبناءنقض

الأسرةتقوآأنلابدمعافىسليماالاجتماعيالإسلامي

،والامهاتالآباءبأعناقأولأالمنوطةالاجتماعيةبوظيفتها

حتىوتهذيبهمبهموالبرالأبناءتربيةبإحسانوذلك

للعطاءقابلاصالحانبئاعندهمماأحسنللمجتمعيقدموا

فييفرطواألاوالبناتالأبناءأجيالعلىوينبغيوالنماء.

بصدوروالأمهاتالآباءعندماوتلقيوالطاعةالسمع

يستعدواوأن،لينةهينةسهلةسمحةونفوسمنشرحة

يستطيعوأولنالاباء،قدمماكفاءأيامهمقابلفيللعطاء

فىلهماقدموامامعشارعشروأمهاتهماباءهميعوضواأن

أيامهم.سالف

شمالكمأ06بعدعلىأسترالياجنوبتقعبلدةلرا

عامفيبرا-برانهيربمنطقةالنحاساكتشفوقدأديليد،

،أم984عامالنحاسلصصمصنعإنشاءوتم،ام845

خمسةيعستوعبللذروةامشغلالهحالةفيالمنجموكان

نحووكانبإنجلترا،كورنوولمنأكثرهمالعمالمنالاف

برأضفتىعلىالأرضتحتمخابئفىيعيشونمنهمألفين

ثم،التعدينعمليةتوقفتام877عامفيوبرا،-

منخفضةنحاسخاماتلاستخراجأخرىمرةاستؤنفت

260.2سكانهاعدديبلغأم.719عامفيالدرجة

البراءم(.096-؟هـ،71؟)عارببنالبراء

فاغ،صحابى.عمارةأبو،ايلأنصاريالحارثبنعازببن

أربعوقيلكل!لد،اللهرسولمعغزوةعشرةخمسشهد

ذلك:فيوقال،سنهلصغربدريوماللهرسولرده.عشرة

فلمفردنا،عمروابنأنابدريومكل!!داللهرسولاستصغرنى

وهووأسلمبالمدينةالبراءولدأحدا.وشهدتنشهدها،

أبيه.معصغير

زر!!ةأحاديثكل!!اللهرسولعنالبراءروى

ومسلمالبخارياتفق،أحاديث503أنهاالمصادربعض

عشربخمسةالبخاريوانفردمنها،وعشريناثنينعلى

الحديثروىالذيوهو.أحاديثبستةومسلمحديثا،

تدفنحتىشهدهاومن،قيراطفلهجنازةعلىعلى)من

أحد(.مثلأحدهماقيراطانفله

نإوقيل،عفانبنعثمانخلافةفيبفارسالريفتح

معتسترغزوةأيضاالبراءوشهدفتحها.الذيهوحذيفة

أبيبنعلىمعوصفينالجملوموقعتي،موسىأبي

الخوارخ.وقاتل،طالب

مصعبإمارةفيبهاماتحتىفيهاوأقامالكوفةنزل

عمير.ابن

تمنحوطنيةحكومةتصدرهاوثيقةالادحدراعبراءة

تسمح.محددةلفترةاختراعفىالمطلقةالحقوقمخترغا

تصنيعمنالاخرينيمنعبأنللمخترعالاختراعبراءة

منحهالذيالبلدذلكفياستخدامهأوبيعهأوالاختراع

.البراءة

يكونأنمنلابدالاختراعبراءةعلىللحصول

أنهبمعنىوأصيلا،ومفيدا،جديدا،اختراعهتمالذيالشىء

والوسائل،الالاتالخترعاتوتشم!ط.قبلمنإليهيسبةطلم

والاستخدامات،والتكوينات،المصنعةوالمنتجات،الجديدة

تمنحأنويمكن.المجموعاتهذهمنمجموعةأعلالجديدة

علىتجرىالتيالتحسيناتعلىالاختراعبراءات

.الخترعات

شخصلأيالبدهيةللمخترعاتتمئالبراءاتلا

هذهفمثلمحدد.ميدانفيعاديةمهارةذي

تغييرأو،خاماتامشبدالمجردتشملقدالاختراعات

إلىالوصولدونمعروفةجفمفاهيمأو،آلةحجم

متوقعة.غيرنتالحديدة

الاختراعبراءاتتعطي.الاختراعبراءاتحماية

محددةلفترةللاختراعالرسميالاحتكارحقالخترع

بعضأنغيرسنة،2و.61بينالأقطارأغلبفيتتراوح

.المفيدةللاختراعاتخاصةأقصرالفترةتجعلالأقطار

يبدأالاختراعبراءةعلىللحصولالتقدميتموعندما

جدته.أوالاختراعأصالةلتحديدالمطولالاختبار

الأسواقإلىالجديدةالمكتشفاتنزولتأخيرولتفادي

للحصولالتقدمحالالإنتاجفيالمنتجينمنكثيريبدأ

علىالمنتجونيكتبالحالةهذهوفى.الاختراعبراءةعلى

قدمأو،البراءةانتظارفيمثلعباراتالمكتشفاتهذه

غير،قانونيةقيمةأيالتحذيراتهذهلمتلوليس.للبراءة

فتكتبالمبرأةالخترعاتأما.المقلدينهمممنتثبطأنها

تقليدعلىويطلق.البراءةرقمإلىإضافةمبرأةكلمةعليها

صاحبيقدموقد.الانتهاكاسمإذندونالمبرأةالخترعات

قضائىإنذارلهويقدمالمحاكمةإلىالمنتهكالمبرأألاختراع

الحقوللمخترعالتقليد.عنيتوقفحتىالإضراربدعوى
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فىالحقولهبعضها،أوالبراءةفيحقوقهبئثلفى

يعطيالترخيصهذاومثل.منفجلأيالحقوفهذهترخيص

وأ(المبيعاتمن)نسبةسميااحقاأوالمالمنمبلغاالخترع

كليهما.

الوطنيةالبراءات

وتتئأغلباخر،إلىبلدكأ5البراءاتقوانينتختلف

والمجتمع،الخترعبينمزايدةالبراءةأنمبدأالبراءاتقوانين

حقهااحتكارمقابلاختراعاتهمأسراريقدمونفالخترعون

أسرارفيمشاركتهممنافيشمعويستفيد،الزمنمنلفترة

تهم.اختراعا

البراءاتموضوعفيالا/قطاربينالخلافاتتشمل

قوانينأنكما،البراءةف!اليةفيهتستمرالذيالزمن

الخترعونبهايعلنالتياكصروطحيثمنتختلفالبراءات

بعض.البراءةعلىالحصولقبلللجمهوراختراعاتهم

رخصإعطاءعلىالاختراعبراءةحاملترغمالحكومات

أمريجعلبعضهاأنكما.الاختراعتنفيذيريدلمن

خلالالبلدداخلالخترعتصضيعيتملمإذاإلزامياالترخيص

.البراءةمنحمنمحددةفترة

دولة001نحواعترفت.للبراءاتالدوليةالاتفاقات

.ام884عاممنذبهاال!حلوبدأ،البراءاتبمعاهدة

الحقوقالأخرىالبلاد!واطنيمئعلىدولةكلووافقت

وقدلمواطنيها.تمنحهاالتيالبراءةعلىالحصولفينفسها

الحقوهذا.الأولويةحقالمعم!حىالمبدأالمعاهدةحققت

الاختراعبراءةعلىالحصوليتقدمونالذينأولئكيفيد

يأفيعليهاللحصولعامخلا)،يتقدمونثمبلادهمفي

قدكأنهالأخيرتقديمهموي!د.الأخرىالبلادمنبلد

بلادهم.فيبهتقدمواالذينفسهالتاريخفيأجري

معاهدةسميتأخرىبراءاتبمعاهدةالعملبدأ

البحثالمعاهدةهذهتوفر،،الاختراعاتمؤسسة

هذهوتكفل.موحدةا!متصاراتتقدمكما،والتقصي

الخاصةقوانينهعلىالحفاظفىقطرلكلالحقالمعاهدة

طلبمقاميقومالموحد،الطلبأنغير،بالبراءات

الطلبمعاملةيعاملال!المحطفالطلب.الواحدةالدولة

البحثعلىكبيرااعتمادابلدكلويعتمد.الوطني

مؤسسةمعاهدةبهمتقمالذيوالاستقصاء

مجموعةأوقطرا03منكثرأوقعوقد،عاتخترالاا

.المعاهدةهذهعلىأقطار

الأوروبيالمكتبأيضاالأواهـوبيةالدولبعضأنشأت

علىالخترعةأوالخترعويص!مل،أم789عامللبراءات

الأعضاءالبلدانمنأكثرأوواحدبلدفىالاختراعبراءة

قبلالخترعينعلىلزاماوكان.المكتبلهذاطلبهبتقديم

البلادمنبلدكلفيطلبايقدمواأنالمكتبهذاإنشاء

فيها.براءاتهمحمايةيرغبونالتيالأعضاء

)مفتوحة(اختراعبراءاتخطاباتالثمليكيراءة

إلىحصرحقوقبولمماطتهاالحكوماتمنكثيرتمنح

البلدانبعضفيالملكةأوللملكيمكنكذلك.الخترعين

لقبيمنحلكيالمفتوحةالكتبيستعملأنبريطانيامثل

جلد،منورقعلىالتمليكبراءاتكتبوتحرر.النبالة

المانحةالسلطةبخاتمممهورة،ناعمسميكورقأو

.للبراءة

منالتمليكبراءةطلبيقدمأنمخترعلكلويحق

مواصفاتاستمارةيملأأنالخترعوعلى.اختراعهأجل

المالمنمبلغايدفعثم،للاختراعمفصلا()وصفا

مكتبموظفيقبولحالةوفى.الطلبقبولكرسم

إضافي،رسمبدفعالخترعيقوم،للطلبالتمليكبراءة

واالملكىبالخاتمممهورةالتمليكبراءةالخترعويتسلم

الرسمي.

ملكأم(.أ-795)054راناسينها،براتاب

كان.راجاستانود!يةفيالهندوسلدىبطلايعد،هندي

المغوليللإمبراطوراستسلمواقدألاخرونالمجاورونالحكام

مملكته.تسليمورفض،قاومبراتابأنإلاأكجر.

،المعاصرةراجستانفيميوار،مملكةفيبراتابولد

علىأكبراستولىام،568وفي.والدهيحكمهاكانالتي

رانابراتابأصبحأم572وفىميوار.عاصمةشيتور،

شنثم.المسنينالنبلاءمنوتأييدبدعمميوارعلىملكا

أكبر.علىحياتهطوالحربا

عندماام،576فىهالديغاتمعركةفيبراتابهزم

وقدأكبر.معتحالفواالذين،الاخرينراجبوتحكامواجه

إلىبراتابوهرب.مصرعهمميوارجنودمنالكثيرلقي

تشيتوك.حصانهعلىالتلال

أهمتضممدنهاوكبرىسلوفاكياعاصمةيراقيسلافا

براتيسلافاوقلعةمارتنالقديسكاتدرائية:المدينةمعالم

نهرعلىوتقعبريسبرج،أيضاوتقرأكومينيوسوجامعة

)عددفيينا.منالشرقإلىكم56بعدعلىالدانوب

السككحركةتلتقي(.نسمة04)0019سكانها

مصائوتقومبراتيسلافا،فىالنهريةوالملاحةالحديدية

وألالات،والأقمشةالكيميائيةالموأدبتصنيعالمدينة

النفطية.والمنتجات

حتىأم536عاممنألمجرعاصمةبراتيسلافاكانت

مقاطعةعاصمةأصبحتأم189عاموفي.أم683عمام

عاموفيتشيكوسلوفاكيا.منجزءاكانتالتيسلوفاكيا



هنرىوليمالسبر،براج256

سلوفاكيالجمهوريةعاصمةبراتيسلافااتخذت،أم689

مأ399عاموفىلتشيكوسلوفاكيا.التابعةالاششراكية

عاصمتها.براتيسلافاوأصبحتاستقلالهاسلوفاكيانالت

سلوفاكيا.:أيضاانظر

أم(.429-)1862هنريوليمالسير،براج

براجلورانسوليمالسيرابنهمعاشتركبريطانيفيزيائي

نوبلجائزةعلىالحصولفيأم(0918-719)

البلوراتتركيبعنلبحثهماأم،519عامللفيزياء

تركيبعنالكثيرواكتشافهما،السينيةالأشعةبوساطة

ويجتونفىبراجولد.البلوراتفيالذريوالترتيب،الذرة

فىودرسإنجلترا.فىكمبريابمقاطعةالانتسمىمافي

فيأديليدجامعةفيللفيزياءأستاذاوعمل،كمبردججامعة

فيللكيمياءجامعةأستاذبراجوكان.ولندنوليدزأمحتراليا

فاراديديفيلختبرمديراأصبحثم،الملكىالمعهد

السينية.الأشعةأيضا:انظر.للأبحاث

أمريكي،مؤلف(.-ام029)راي،برادبري

أحسنوفي.العلميةوقصصهالخياليةقصصهبفضلاشتهر

.الشاعريالأسلوبمعبالحياةالمفعمالخياليتضافركتاباته

التاريخيةالأحداثقصةبرادبريقصصمجموعاتمن

الواف!حالرجلأم(بم)059

أكتوبروطنام(بم519)

للكهربا?-+أنشدام(؟)559

لم؟سء!؟ى/روايةتدورم(.9691)

!د451فهرنهايتبرادبري

لا*!كا!كا-عمجتمعحولأم()539

لمىلأ!!صص.الكتبامتلاكيحرم

"!-/لإ--رو3مثلأخرىرواياتللكاتب

ر!واينداندليونرواية

برادبريرايقصةوهيام(،9)57

صيفهأمضىلصبيشاعرية

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىإلينويفىصغيرةبلدةفى

أم(،)62!هامنآتخبيثشىءورواية،أم289عام

بلدةفىأقيمأسوداحتفالحولمشوقةأجمةخياروايةوهي

كتب.المتحدةللولاياتالغربيالوسطفيوأقعةصغيرة

رايولد.والمسرحللتلفازوتمثيلياتشعراأيضابرادبري

.إلينويفيوكيجانمدينةفيبرأدبريدوجلاس

.(-م7791،هـ-ا93)7أحملى،برادة

منالكثيرحقق،مصريإسكواشلاعب،برادةأحمد

علىوتفوق،الإسكواشرياضةفىالعالميةالانتصارات

سنا.يكبرونهالذينالعالميينالإسكواشأبطالمنالكثير

فيالخاصالمركزام799عامنهايةفيبرادةأحمدحقة!

مستوىعلىللاعبينللإسكوالقالدوليالاتحادتصنيف

مستوىعلىالأولالمصنفعلىفوزهبعدوذلك،العالم

للإسكواشالدوليةهليوبوليمم!بطولةفيجانشيرخانالعالم

بدايةفيترتيبهكانوقدبمصر.القاهرةفىأقيمتالتي

شهرةبدأت.العالممستوىعلىالسالغهوالعامذلك

مأ299عاممنذالعالميةالساحةعلىتشيعبرادةأحمد

ببطولةوفاز،للناشئينللإسكواشالعالمببطولةفازحينما

نفسه.العامفيأقيمتالتيللإسكوالقالدوأجةبلجيكا

العالملكأسالفرديبطولةفيالأولالمركزوحقة!

فيام499عامأقيمتالتىللشبابأ!لإسكوالق

فإضافةبمأم799عامفيبرادةأحمدنجموتألقنيوزيلندا.

سبقفقدالعالممستوىعلىالخامسالمركزتحقيقهإلى

الدوليةالأهرامبطولةمنكلفيالثانيبالمركزفوزهذلك

فرنساوبطولةبمصر،القاهرةفىأقيمقالتيللإسكواش

الرياضيةالدورةفيالإسكواشببطولةفازكما.الدولية

أحمدويشاركبفنلندا.نفسهالعامفيأقيمتالتىالعالمية

تقامالتيالإسكواشفيالثمانيةالعظماءبطولةفىبرأدة

المفتوحةإنجلتراوبطولةلمحانجلترا،لندنفيام899عام

نفسه.العامفيتقامالتىالملإسكوالق

للإسكوالمق.الأهرامبطولةأيفئا:انظر

فيتقع،إنجليزيةمحليةحكوميةمقاطعةيرادفورد

001.944المقاطعةسكانعدديبلغ،الغربيةيوركشاير

وأقيمتلبرادفورد،الصناعيةالمدينةفيهاوتتمركز.نسمة

كيجليبلدتيوفيإيريواديفيالصناعيةمنطقتها

والهندسة،الصوفىالنسيجصناعةفيهاتركزت.وشبلى

أحسنعلىالكوبائيةوالصناعاتالدقةالبالغةالميكانيكية

مركزاالشرقىالشمالفيتقعالتيإلكليوتعتبر.وجه

صناعةأمايوركشاير.وديانلزيارةيأتونالذينللسياح

المهمة.الصناعاتمنوتعتبر،الغربيالشمالفيالألبان

علاقةذاتمهمةصناعاتبرادفوردمدينةفيتوجد

فيونسجهالصوفغزلبدأولقد،الصوفيةبالأنسجة

كانعشر،التاسعالقرننهايةوفي.أم897عامبرادفورد

نسيجإلىبالإضافةالمنتجاتأهمالناعمالصوفىالنسيج

تدفقأدى.الخملوقمالقوالحريرثدى(،)حيوانالألبكة

أسواقتفوقأكدمما،التجارةتنشيطإلىالأجانبالتجار

وفىوويكفيلد.هاليفاك!سأسواق:مثل،التجاريةبرادفورد

الرئيسيالمركزبرادفوردأصبحت،العشرينالقرنأوائل

بيعأسواقمعتعاملتحيثيوركشايرفيالصوفلبيع

مدينةفيتوجدالبحار.وماوراءبريطانيافيالصوف



باالمحيطةالمبانيمنوكثير.أم867عامفيبنيتبراددؤردمدينةقماعة

برادفورد.فيالمركزيالقسم

والصناعاتالسياراتلإت،جمصانعأيضابرادفورد

الثقيلة.والهندسميةالكيميائية

جودةعلىبرادفوردفيالصماعيالمتحفبيوتتشهد

القوميالمتحفبرادفوردفيممطويوجد.المحليةالصناعات

الضوئى.للتصوير

.(م1891-981)3ننلمم!صومرأ،ليدبرا

رايةتحتاجتمعتمحاربةقوةأكبرقادأمريكيضابط

وألمانياوهولنداوبلجيكانسافمقواتهاكتسحت،أمريكية

الثانية.العالميةالحربفيوذ.لكوتشيكولمملوفاكيا،والنمسا

قائذاكانالذي،مارشالسي،جورجاللواءوصفهوقد

الثانية،العالميةالحربخلالالأمريكيالجي!قفيللأركان

عىممرية.لفرقةقائدابرعبأنهوصفه

المتحدةالولاياتفيصبسوري،كلاركفيبرادليولد

عامالعسكريةالأكاديميةمر،برادليتخرج.الأمريكية

الأولىالعالميةالحربأثناءتوظايعدةفيخدم.ام!51

257جيمس،ليدبرا

تطهويرإعادةعندالأخيرةالسنواتفىأنشئتحيثالباءحدي!لقاعة

منلأكثرالعسكريةخدمتهامتدترائد.رتبةإلىورقى

الأمريكي.الجيعقفيسنة96

عاميبينماالقدماءالمحاربينلشؤونمديرابرادليكان

رئيساأصبح4891عاموفي.أم479-491ء

الأولالرئيس.كانالمتحدةالولاياتجيم!حربلأركان

.ام539و9491عاميمابينالمتحدةالأركانلهيئة

حكىلقد.ام059عامالجيمقفيلواءبرادلىأصبح

جنديقصةكتابهفيالثانيةالعالميةالحربفيتجاربه

أم(.)519

ندكياكانأم(.762-)3916جيمس،برادلي

وهذا،الدقيقةالملاحظةفىعاديةغيرموهبةذاإنجليزيا

والترنح،الفوئيالزيغهما:ها!ناكتشافينإلىأوصله

الفموئي.الزيغانظر:.الأرضمحورفي(القوس)حركة

جلوسترشاير،مقاطعةفىشميربورنفيبرادليولد

فىالفلكعلمأستاذوأصبحاكسفوردجامعةفيدرس



هربر!فرانسيس،برادلي258

عالمأصبحث!ا.أم742و1721عاميبينماممسفوردأ

الفلكيانو:.لندنفيجرينيتعقمرصدفيالملكيالفلك

الملكى.

ام(.429)1846هربرتفرانسيس،برادلي

الملظهرالرئيسيمؤلفهأعطى.بريطانيمثاليفيلسوف

الواقعلفكرةالأولىالخطوطأم(،)398والواقع

نأبرادلياعتقد.مطلقأوفوقىكائنأنهعلى)الحقيقة(

حيثمتناسقةوحدةأنههوالواقعبهمايوصفأحسن

لاتدركإنها.الشخصيةالتجربةفيالتناقضاتتتلاشعى

عنتمييزهايصعبك!ابالتناظر،ولكنالعقليبالتحليل

هيالمطلقةللمثاليةبرادفيترجمةإن.الإنسانيةالتجربة

.هيج!!.ثو..جلمايالأالفيلسوفلفلسفةالجدليتبنيه

ببريطانيا.ويلزفيحلاسبري،فيبرادليولد

)التعليهريدمد(؟ط!صات:ا)المتحىيخماسباأ:نظرا.وفىاير

الثقادية(.والحياة

تكصوهاالأرضمنمرتفعةأومنبسطةمنطقةاليراري

أول-الروادوصفهاوقد.خاصةبصفةالطويلةالأعشاب

منببحر-أمريكاغربيوسطفيالبراريشاهدمن

فيتماوجالأعشابعلىتهبالرياحكانتفقد.الأعشاب

تنمو،المناطقبعضوشىالأخضر.العشبيالبساط

معظهماوتغطي.الإلسانمنأطولوتصبحالأعشاب

زبقيتأجا.حاأ!م!!واالذرةحقولالمعشبةالبراري

.الإنسانيدتمسهاأءاالبراريمنصغيرةمساحات

تكساسوسطمنالشماليةأمريكافيالبراريتمتد

أنحاءمعظموتضم.سامعكاتشوانجنوبيوحتى

وداكوتاوإلينويوأيواونبراسكاوكنساسأوكلاهوما

والأقاليماالولاياتمنومساحاتوالشماليةالجنوبية

اسمومانيتوباوساسكاتشوانألبرتاعلىويطلة!.المجاورة

سهولالأخرىالبراريوتشمل.الكنديةالبراريأقالم

المتناثرةالأشجارذات)الفلد(والمروج،الأرجنتينفىالبامبا

وأجزاءنيوزيلندا،فيكانتربيريوسهوأ!إفريقيا،جنوبىفي

نيا.وكراوأوروسيانياورشماالمجرص

فىحارةبكونهاالمعشبةالبراريتتميز.والتربةالمناخ

متوسطةكمياتفيهاوتهطلالشتاءفيوباردةالصيف

الصيففيالحرارةدرجاتتتجاوزوقدالأمطار.من

وتسمى.م4.-درجةحتىأصشتاءافيتهبطوقدم،438

الحرارةدرجاتتتباينحيث-الاستوائيةالعشبيةالأراضي

السافانا.انظر:السافانا.-أسشتاءاإلىالصيفمنأقلبنسبة

الأمطارمنكمياتالمعشبةالبراريمعظماشىوتهط!

فيتهطلمماأقل-!شوياسم09و05ب!تتتراو!

الخالى)السهلالبواديفيتهط!بمماأكثرول!ش،الغابات

وأوأئلالربيعأواخرفيمطارالامعظموتهطلأصشحر(.أمن

الصيف.

عميقةالمعشبةالبراريتربةمنالعلياالطبقاتوتكون

نتيجةالتربةهذهوتنشأ.خاصنحوعلىوخصبةوداكنة

.الأغصانالمتعددةالعميقةالنجيلاتجذوروتفسخنمو

كذلكوتوفر،التربةتماسكإلىالمتفسخةالجذوروتؤدي

البراريتربةعلىويطلق.الحيةللنباتاتغذأئيامصدرا

منالمصطلحهذاويأتي.جيرنوزيموسواداغنىالأكثر

السوداء.التربةتعنيالتيالروسيةأ!ظمةا

منالكثيفالغطاءيتألف.المعشبةالبراريفيالحياة

وينموعديدةأنواعمنالأمريكيةالبراريفيعشابالأ

إلامعينةبيئةفيأفضلبصورةالأعشابمننوعكل

أعشابمثلاتوجدإذ،أخرىأماكنفيكذلكتسموأنها

أعشابوتن!و.الواطئةالمستنقعاتأراضيفىالسبخات

وأعشابالهنديةوالأعشابال!صيرالأزرقالساق

تغطيهاالبراري

دصورةالطويلةالأعشا!

عددإلايبقولم.حاصة

الطبيعيةالبراريسقليل

تحويلبسمبالعالملى

وأمزارعإلىمعظمها

الراريمنطقةتقع.مراع

الصورةفيالمميمةالشمبية

بحيراتمتزهفي

ألبرتافيالقوميواترتون

لكندا.



952فيلزاابر

.الأرضتحتحفرفي،البراريوكلاب،الفئرانقبيل.الشماليةأمريكافيالحالمفيالمحشبةالبراريمناطقأضخمتقع

وقبرةوالطيهوج،الشحرور،مثلالطيوربعضوتبنيمنأخرىمناطقفىاشاسحةبراريكذلكالخريطةهذهتبيئ

النباتيالغطاءفيأعشاشها،والدوري،واسملوى،المروج.العارم

تتجولكانتعشر،التاسعالقرنأواخروحتى.الكثيف!؟صص!

الأمريكيةالثيرانمنضخمةقطعانالأمريكيةالبراريفييحمحم!!!ص*

بالجاموس!المعروفةلم!ممعسحمح!7%كيبر!لإث!كض؟!ى

الأمريكيوالظربان،والثعال!،القيوطيتغذى!؟ء441*و

لأ!!،سحيمير!رحح!
وتكاد.النساتاتولحعض،الصغيرةالمراريلحيوانات؟ص-----2-ء-سس--ش!ع-س---ع-!3حط!-!-

...!..ح!ع4أممهـمص!ص

منانواعوبعضوالبوموالصقرالغريرطيورلاتتغذى

البراريفيتنتشركما.تامةبصورةاللحمعلىإلاالثعابين

-الأوراقونطاط،النطاطالجرادسيمالا-الحشرات

والعناكب.فىوتنمونسبيا.الرطبةاكاطقفيالبريوالشيلمسويتش

الدقيقة،الكائناتملايينعلىالبراريتربةوتحتويالساقأعشابمنقليلةكميا!تجفافاالأكثرالمناطق

هذهوتشمل.النافقةوالحيواناتالميتةبالنباتاتتتغذىالتيالزرقاءوالغرامةيونيووىشبةالساقطةوالبذورالأزرق

فىتعيشوحيواناتوالفطرياتأجكتيريااالدقيقةالكائنات.الجانبيةالضوفانيةالغرامةأعشابوالإبريةوالأعشاب

والعث،،الأرضودودةرجل،المئةذاتمثلالتربةقرب،المعشبةالبراريمنالرطبةالشرقيةالأجزاءوفى

علىالكائناتهذهكلوتعمل.الأسطوانيةوالديدانام8،إلىالأعشابطوليص!،أنيمكن،الغاباتمناطق

النافقة.والحيواناتالميتةالنباتاتبينالتحللعمليةتسريعارتفاعيزيدفلا،الجافةالغربيةالحافةعلىأماأكثر.أو

القادمةللأجيالبالغذاءالتربةهذهالتفسخعمليةوتزودالبراريتتحولحيثتقرليبا،سم06علىالأعشاب

ابىاري.وراتاتمن.بوادإلىتدريجياالمعشبة

الشجر.منالخاليالسهلابى!ما،أيضا،انظرالخشبيةغيرالنباتاتمنكثيرةأنواعتنموكما

منالأنواعمئاتإن.الساريفيالأعشابإلىبالإضافة

تقعفيها.مدينةواكبرالكونغو،عاصمةلرازافدلواوا!اوالأرجوايخط،والحمراءوالبرتقاليةالصئفراءالأزهار

الكونغونهرعلىبرازافيلوتقعإفريقيا.غربيفيالكونغو.العشبىالبحرهذا%حال!نتزيدالزهورمنأضى

الديمقراطيةالكونغوفىكنشاسافيستانليبحيرةعبراوا!لركبةاولئلةإلىالبريةالأزهارهذهمنالعديدوينتمي

نسمة.002.695سكانهاعددوسلغسابقا()زائيرالمركبةالفصيلةأزهاروتضم.النباتيةالبقوليةالعائلةإلى

.المواصلاتلحركةومركز،صناعيمركزوبرازافيل،ابخمةزهرة:قبيلمنأبرواعاالمعشبةالبراريفيتنموالتي

الأغذية،ومنتجاتالأبنيةفيهاالمحليةالمصانعتصنعالزهر،الخروط!والردبكية،المتلألئةوالنجمات

والأقمهثهة"والأتية""الثقابوأعواد"والأثاثوالسجائر،فيالبقوقيالفم!أماالضمسر!.ودواروالصوليداجية

حديدسكةبخطيعرفماويربط.المدابغمنعددوبهاكما.البريوالضيلوب!رالياسالبرمميمفتشمل،البراري

برازافيلبينكم515مايقارببطولوهوالمحيط-الكونغوالبرر!اليوالصقلابالأرجوانيالضس!أزهارالبراريتزين

نقليتم.الأطلسيالمحيطساحلعلىنويري-وبوينتي.الفرالترنةعشبةيسمىإلذيالزهر

وتشادالوسطىإفريقياجمهوريةووارداتصادرأتمعظمالمستنقعاتمناطقفيوالسعدالتيفاحفيفويسع

الشاطئ.وإلىمنطريقهافىبرازافيلعبر.الشماليةالمعشبةالبراريفىوالبركالبحيراتوقرب

بييرالفرنسيالمكتشفم0881عامالمدينةأنشأبينالبراريوردةمثلاتشبيةالشجيراتبعضوتنمو

الاستوائيةإفريقياعاصمةبرازافيلبرازا.كانتديسافورفيالأشجارمنقليلعددوينهو.الأخرىالبراريأعثاب

وقد.أم589وام019عاميبينالسابقةالفرنسية،والبلوط،القطنياشالحورالبراريفيالأنهاروديان

إفريقيافىالحرةالفرنسيةالقواتلقيادةمركزاكانت.والصفصاف

ازدادام(.549-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالالمعشبةالبرارينباتاتأوراقعديدةحيواناتوتقتات

فيأضعافثلاثةمنأكثربرازافيلسكانعددالحيواناتهذهبعضوتست!خدموبذورها.وجذورها

فيالنموهذاوتسبب.العشرينالقرنمنالستينيات،القرنالشائكوالوعل،،والوع!،الأمريكيكالأرنب

فيها.البطالةنسبةارتفاعمنأخرىحيواناتوتختبئاعدائها.منللهربسرعتها



وسطلخدمةحديثةطرقشبكةوتضم،السكانعددحيتمنالعالمفىالمدنكبرىوسالعةللمرازيل،والصساعيالتجاريالمركزتعدباولوساو

المزدحم.المدينة

الاتحاديةالبرازيلجمهورية

فيماخاصةالجنوبيةأمريكادولأكبرمناليراريل

نصفالبرازيلوتشغل.السكانوعددبالمساحةيتعلق

عدديفوقسكانهاعددأنكماتقريبا،القارةمساحة

البرازيلوتحتل.مجتمعةالجنوبيةأمريكادولسكان

وعددالمساحةحيثمنالعالمدولبينالخامسةالمرتبة

.السكان

كميةأكبروتتساقط،متنوعةجغرافيةطبيعةللبرازيل

منالشماليالجزءفوقالعالمفيالاستوائيةالأمطارمن

الكبيرةالأنهارمنوغيرهالأمازوننهرويخترق.البلادهذه

العاليةالأشمجارمنالشاسعةالخضراءالمساحةهذه

الجبالقممالسحبوتغطي.العاليةالرطوبةذاتوالأدغال

فيالأطلسيالمحيطوحدودالغاباتشصاليحتىالمرتفعة



عبرالجافةالسهولوتمتدالبلأ.د.منالشرقىالجنوبيالجزء

الهضابوتتميز.البرازيلالشرقيةالشماليةالأجزاء

الخصبةبالأراضيالبرازيلوجنوبيوسطفىالمنخفضة

الشواطئوتتلألأاط!مراء.المراعىذاتوالمساحات

الممتد.الأطلسيالمحيطس،حلمحاذاةفيالبيضاءالفسيحة

الحركةتقييدفيسبباوالجبالوالأنهارالغاباتكانت

التنمية.قليلةالشاسعةالمسا!اتولاتزالالبلاد،داخل

نطاقضمنالسكانجىصيع8%من0حواليويعيع!

شيدتوقد.الأطلسيشيط2اساحلمنتقريباكم003

أكبرأنكما.الساحلمنبالقربالبرازيليةالمدنمعظم

بعدعلىأقيمتقدصمةال!طبرازيلياوهيبرازيليةمدينة

جذبعلىتساعدكيالشا،كمنكما0002حوالي

البلاد.داخلللحياةالبرازيليين

اكوجزةحقائق

زيليا.برا:صمةالعا

البرتغالية.:الرسميةاللغة

ومقاطعة،ولاية62منتتكوناتحاد!ةحمهورية:الحكومةنوع

الرئاسةهمدة،الجمهوريةرئيصه!الدولةرئيص،واحدةفيدرالية

.الواحدةللفترةسنوات

الاتحادية.البرازيلحمهورية:الرسميالاسم

إلىالشمالمن:المسافاتلول3أ2.كم659215182:المساحة

كم.328.4الغربإلىالث-قومنكم2314!الجنوب

م.4103ار!ما!اولجغارتظع،أقصىوهىنبليا،قمة:الارتفاع

مستوىهوالبلادفيارتفاعا:نىوأالمحر.سطحمستوىفوق

البحر.لممطح

وفقانسمة.0005772163نحوالسكانعدديبلغ:السكان

.أم699عاملتقديرات

نسمة.641)20548.1أم099إحصاء

فهوالسكانتوريعأما2،ذسمة/كم18إلىتصل:السكايةالكثافة

السكادبعددويقدر.ريفجرن%62وح!ريون47%

يموقعم1002عاموفىأم089لإحصاءوفقا121..582148

نسمة.00017428852إلىالعدديصلأن

الذرة،البن،الماشيةالكاكاو،إوز،ا:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

السكر.قصب،البرتقال،الشامية

الكولائية،المعدات،الكيميائيةالمواد،الإسمنت،السيارات:الصناعة

النسيج،الفولاذ،المطماط،،الورق،الالات،الغذائيةالمنتجات

.لشاحناتا

الحديد،خام،الذهب،الماس،وم2ال،المريليوم،البوكسيت:التعدين

الكوارتز،بلورات،النفطالميكا،المنحنيز،،المسسيومكربونات

.ليوموالتيتاالقصدير

الخشب،ل!،الكوبرنيكيالشمع،البرازيليالجور:الغاباتمنتجات

.الغاباتأشحار

مبتمبر(.)7الاستقلالعيد:القوميةالعطلات

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفةو.الكروزليالأساسيةالوحدة:العملة

النقود.

261البرازيل

في7%()4تقريباالبرازيلسكانأرباعثلاثةيعيش

حواضر،عشرنحوالبرازيلفيوتوجدحضريةمناطق

مدينتاوتتميز.نسمةمليونمنأكثرمنهاكلفييعيش

فىمدينتينأكبربأنهماجانيروديوريوباولوساو

الجنوبيةأمريكامدنأكثربأنهماتتميزانكما،البرازيل

منيقربماباولوساومدينةفيويعيم!بالسكانازدحاما

منالعالممدنأكبرمنواحدةوهي،نسمةمليون11

فينمواالمدنأسرعمنأنهاكما.السكانعددحيث

بخطىتتقدمالتيالعصريةالمدينةهذهإن.العالم

بالبرازيل.والصناعيالتجاريالرئيسيالمركزهيسريعة

الأمر2،كمأ)005علىتزيدمساحةباولوساووتغص

باريس.مدينةمساحةأضعافثلاثةتفوقيجعلهاالذي

ملايينخمسةنحوجانيروديريومديخةفيويعيش

النظامشعاريحملالبرازيليالعلم

الأخضراللونانويرمز،والتقدم

الغاباتإلىالذهبيوالأصفر

والأبيضالأزرقأما.والمعادن

الرتغالية.الحقبةفيمثلان

لم!جصي!

لذكرىإحياءالنبالةشعار

51فىالجمهوريةميلاد

وتحيط.أم988نوفمبر

بركزوالتبغالبنأغصان

المحصولاتمنوهماالشعار

البرازيل.فيالأهميةذات

نصف!حواليتغطيوهى.الجنوبيةبأمريكاالدولأكبرمنالبرازيل

.أخرىدول!شربحدودهاوتشتركالقارةمساحة

وغ!انآنرينيدادآطلهـىالمحبص

لنا-سو

الؤيصه!شغ!لانا

يركاءليالمارا

كاا!3،ء

!،4كا،كا7كا!يثلإكاكاع

3جؤكبئكفئلأع-ء43جءو

الائم!توأ3ءلاو؟ع؟3سكاع!33لالا

ادور7،اع-ير!يركاكاكالأ

373؟3لملالإخكاىصء،3صينكا!،"/4كاءكا/،بربكا

لأ!لإزركاء؟ءكا!لأكاكا"

شمال!خع!لاكالم،خكا!،ورولإصنن/عع-لم3ءكا؟ص
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كلأدثهالأأاثحط2أص!ى3/ءءكاكاكابر!!بر/!ءج
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/ءأعال!؟أ-ائح!ومميا



"،أ؟عز:،.%ءركالنى،-"،
طريبورأ.ناغيا

نايا.مسورينا"صرفر.-بواوطمننرأليلشمااطلدهمئالآالمحيطا

كاررتمبباماأ.أ
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آلآشتؤآغكطئيع2

صجمحح!-لأثلا9

حما?ق!ء

ح!ك!!

ورر!خ!

بموكا!

ص!ةأ!

سئروال!

ح!حكك!

أ!دئني

!53نجوبي

يلزا!ر

لسياسيةا

دوليةود

المقاطعاتود

حدلديةك

وطنيةسممة

ولاية،مقاطعة!ممه

أخرىط

ادوليةالحلودلىمرحغا

263يلزلبراا

بشواطئهاالعالممستوىعلىالمدينةهذهوتتمتع.نسمة

وأعيادهاالصاخبةالليليةونواديهاالخلابةالمناظرذات

ديريوواستمرت.للسائحينمقصداجعلهامما،الزاهية

منحرمتأنإلىعاماأ25مدةللدولةعاصمةجانيرو

برازيليامدينةأصبحتحين،أم069عامالشرفهذا

للبلاد.الرسميةالعاصمةهيالحديثة

وينحدر.كثيرةجذورإلىالبرازيلسكانأصليرجع

أوروبي،أصلمنالبرازيلسكانمن%06منيقربما

ويشكل.وأسبان،وبرتغاليون،وإيطاليون،ألمانمعظمهم

وهمالهنودويشكل،السكانعددمن%7حواليالزنوج

باقيأما.البرازيلسكانمن%امنأقلالبرازيليينأصل

مختلطة.سلالاتمنفينحدرونالبرازيلسكان

القدرةنموعلىالوفيرةالطيعيةالمواردساعدت

للبنمحصولأكبرالبرازيلوتنتجللبرأزيل.الاقتصادية

سنويا.العالميالمحصولمجموعمن03%تنتجحيث

دولةايمنأكثرالموزمنكبيرةكمياتتزرعكما

مقدمةفيالبرازيلتعدذلكإلىوبالإضافة.أخرى

،والخيول،والقطن،والماشميةللكاكاو،المنتجةالدول

،والأناناس،والبرتقال،الشاميةوالذرة،والليمون

والتبغ.السكر،وقصبالصويا،وفول،والأغناموالأرز،

وأخشابالجوزمنكبيرةكمياتوتنئالغابات

منالطاقةوحداتتولدكما.أخرىومنتجاتالغابات

البرازيلتنتجالكهرباء.منكبيرةكمياتأنهارها

أخرىوموادوالمنجنيزالحديد،خاممنكبيرةكميات

الصناعة.تحتاجهاكثيرة

القرنمنتصففيالسريعالصناعيالنموساعد

كبرياتمنواحدةلتصبحالبرازيلالميلاديالعشرين

مخزونأكبرالبرازيلوتمتلك.العالمفيالصناعيةالدول

مرموقبمركزتتمتعكما،اللاتينيةأمريكافيالفولاذمن

صناعيكنشاطالمعدنيةالمنتجاتتصنيعمجالفي

كدولةمرموقةمنزلةتحتلذلكإلىوبالإضافة.رئيسى

.السياراتصناعةمجالفيرائدة

فإن،البرازيليللاقتصادالإنتاجيةالقوةمنالرغموعلى

معملموسبشكلتتباينالبرازيليينلبعضالهائلةالثروة

ملاكمنقليلعددويعيش.للاخرينالشديدالفقر

ونعيم.ترففيالحكومةوقادةالسلطةورجال،الأراضى

بدخلالنموسريعةالمتوسطةالطبقةأفرادمنالقليلويعيش

التجارية،المشاريعمديريالطقةهذهوتشمل،كاف

فقراء،البرازيليينمعظمولكن.والمدرسينالحكومةوعمال

التىبالمتاعبتتميزريفيةمناطقفيمنهمكثيريعيمقحيث

مدنفيآخرونويعيش.والفيضاناتالقحطيسببها

.الفقيرةبالأحياءمزدحمة



زيللبراا462

فقدالتقاليد.منالكثيرفيالبرتغالالبرازيلوتشارك

عشرالسادسالقرنمنذبرتغاليةمستعمرةالبرازيلكانت

الدولةهيالبرازيلإنثمام،822عاموحتىالميلادي

البرتغالية.اللغةتتحدثالتياللاتينيةأمريكافيالوحيدة

الديانةمعهمأحضرواالاوائلالبرتغاليينالمستعمرينأنكما

البرازيل.إلىالكاثوليكيةالرومانية

الحكمنظام

.أم988عاممنذجمهوريةالبرازيلأصبحت

إلىبالإضافةالاستبداديالحك!امنفتراتوشهدت

.الأعواممنكثيرفينيابيةحكومات

وتتكون.قويةوطنيةحكومةذاتجمهوريةالبرازيل

.واحدةفيدراليةومقاطعة،ولاية26منالدولةهذه

العاصمة.برأزيليامنالفيدراليةالمقاطعةوتتألف

شعب،ثلاثمنالبرازيليةالاتحاديةالحكومةوتتكون

تشريعيةشعبة2-رئيسيرأسهاتنفيذيةشعبةأ:هى

قضائية،شعبة3عليا(تشريعية)هيئةالكونجرسوتسمى

المحكمة.نظامأو

الحكومةفىمهمادوراالعسكريونالقادةأدى

أوقاتفيالح!صمةالحيشضباطرأسوقد،البرازيلية

مدنيونأخرىأوقاتفىالحكومةرأسكما.مختلفة

ما649عاموفي.الجيشضباطيساندهممنتخبون

منالسلطةعلىالعسكريينالضباطمنمجموعةاستولت

هذاوانتهى.العسكريالحكمعهدوبدأ،المنتخبةالحكومة

حكومةإلىالسلطةانتقلتحيثام،859عامالعهد

منتخب.رئيسيرأسهامدنية

ويكتبونيقرأونالذينالبالغينالبرازيليينلجميعيحق

مجنداالفرديكنمالم،الانتخاباتفيبأصواتهمالإدلاء

حقلهالذيللفردعمرأدنىويصل.المسلحةبالقوات

لمناختياريالانتخابوحق.عاما61إلىالانتخاب

منالقانونويتطلبعاما.17-16بينعمرهيكون

81بينماأعمارهمتتراوحالدينالمؤهل!!الناخبينجميع

نأكما.الانتخاباتفيبأصواتهمالإدلاءعاما7.و

عاما.السبعينفوقهملمناختياريايعدالانتخاب

ونائبهالرئيسالشعبأفرادينتخب.الوطنيةالحكومة

لفترتيننائبهأوالرئيسولاينتخب.أعوامأربعةلمدة

متتاليتين.

إصدارفىالرئيسسلطةأم889عامدستورألغى

الأساسيةالسلطاتتحويلوسم.مردحسومخلالمنقوانين

إلىالرئيسمنللبرازيلالجديدالقانونىالإطاربموج!

.لكونجرسا

مجلسفيعضوا81منالبرازيلىالكونجرستحألف

وتنتخب.النوابمجلسفيأعضاء305والشيوخ

ثلاثةالفدراليةالمقاطعةوكذاوالعشرونالستالولايات

عضويةفترةوتصلمنها.لكلالشيوخمجلسفيأعضاء

فىتتميزالحكومةالمباني

العاصمةبرازيليا،

الفنبلمسة،المرازيلية

.العصريالمعماري

أعضاءمكاتبوتوجد

والنوابالشيوحمجلسي

المزدوجةالأبراجفى

وتخللنظر.اللافتة

مجلساحتحاعات

المبىقبةتحتالشيوخ

أمااليسارعلىالذي

النوابمجلصاحتماعات

علىالذيالمبىفىفتتم

علىالقصعةشكل

اليمين.
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كلنوابعددويعتمد.سنواتثمانيإلىالشيوخمجلس

كلوعلىلعمكانها،عدد-تلىالفدراليةالمقاطعةوكذاولاية

الوحداتمنوحدةلكلالنواربهؤلاءعدديقللاحال

عضويةمدةوتبلغ.نوابثلاثةعنالذكرالسالفةالإدارية

مجلصأعضاءانتخابإصكلادةويجوز.سنواتأربعالنواب

الانتخابية.اسدورأتامنعددإلىوالنوابالشيوخ

والمجلسالحاكمالشعب%نجرادينتخب.المحليةالحكومة

مقاطعاتإلىالولاياتق!حتوقد.ولايةلكلالتشريعي

وهيئةالمنتخبالمحافظويركممونيسيبيوس،تسمى

المقاطعةفيديرالحاكمأما.المقاطعاتهذهكلالتشريع

لية.الفيدرا

.أم989عامالجديدأ!طنياالحزبتألسر.السياسة

تتضمنالتىالمعتدلقتصادأ!9سياساتالحزبهذاويؤيد

الخاصة.الشركاتإلىالح!!ومةتملكهاالتىالشركاتبيع

ديسمبرفىالرئيسمنصبفيالحزبمرشحانتخابتم

الحزبالرئيسيةالأخرىالأحزابوتتضمن.ام989عام

المدني،الحكمبعودةرطالبالذيالبرازيليالديمقراطي

قيادةأيدالذيالدتجقرأطي،الاشتراكيالحزبيوجدكما

حزبوهناك.الحكومةعلىالجيعقسيطرعندماالجيم!

جماهيريضماالذيالأحرارجبهةحزبهورابعسياسي

كىالاشتراكىالديمقراطيالحزبمنانسحبتغفيرة

مدنية.حكومةلى*نتخابالمبذولةالجهودإلىتنضم

الأحزابهذهمنأصغرأحزابهناكذلكإلىبالإضافة

والعمال،الأعماللرجالالخاصةالاستثماراتتمثل

علىالأحزابهذهبعضنروترت.أخرىومجموعات

الخاصة.القضاياعلىاعتهادهامنأكثرالشعبيينالزعماء

أعلىالبرازيلفيالعلياالا+كاديةالمحكمةتعد.المحاكم

يعينهمقاضياعشرأحدالمح!صةهذهوفي.قضائيةسلطة

فىأما.الشيوخمجلسبموافقةوذلكالحياةمدىالرئيس

فيدرأليةمحاكمفيهافإنالفيدراليةوالمقاطعةالولايات

محلية.حكمة5ولايةبكليوجدكماأصغر.

عسكريةقواتأكبرالبرازيلتمتلك.المسلحةالقوات

فرد،000.081حوالىالجهشويضم.اللاتينيةأمريكافي

لكل000.05إلىفتصلوالبحريةالجويةالقواتأما

سنمنبدءاإجبارئاالبرازيلفيالرجالتجنيدويتممنها.

21الإلزاميةالتجنيدمدةنموتب!عاما،45حتىعاما18

شوأ.

،نالسه

مليون631منأكثرالبرأزيلفييعيش.السكانعدد

فيكبرىكدولةالخامسةالمرتبةالبرازيلوتحتل.نسمة

تفوقالتيالدولومن.الس!شانعددحيثمنالعالم

والولاياتوالهند،،الصين:السكانعددفىالبرازيل

ماالبرازيلفيويعيشوإندونيسيا.،الأمريكيةالمتحدة

الجنوبية.أمريكاسكاننصفمنيقرب

منبالبرازيلالسنويالسكانيالنمونسبةانخفضت

ماإلىالميلاديالعشرينالقرنستينياتمطلعفي3%نحو

عددتضاعفوقد.التسعينياتمستهلفي2%منيقرب

نسبةووصلت.ام049عاممنذمراتأربعالدولةسكان

عاما51منأقلأعمارهمتبلغالذينالسكانعدد

35%.حواليإلىبالبرازيل

فيعي!.منتظمةغيربطريقةالبرازيلسكانعدديتوزع

حواليطولهنطاقضمنالسكانمن8%0منمايقرب

منالنقيضوعلى.الأطلسىالمحيطساحلمنكم032

فيالأمازونبإقليمالسكانمن7%حوالييعيم!ذلك

الإقليمهذاويتميز.البرازيلوسطوشمال،الغربيالشمال

الولاياتفىالمسيسيبىنهرغربيالواقعالجزءمنأكبربأنه

هذامساحةمعظمالكثيفةالغاباتوتغطي.المتحدة

الإقليم.

شكلعلىتأثيرهاالختلفةالاقتصاديةللتطوراتكان

القرنمنتصفخلالقدمفقدالبرأزيل؟فىالاستيطان

البرتغاليينالمستوطنينمنالعديدالميلاديعشرالسادس

مزارعوأسسوا،الشرقيالشماليالإقليمفيوامشقروا

هذاإلىالمستوطنينانتباهوجذبالسكر.قصبمنكبيرة

البرازيل،شرقيوسطفىوالماسالذهباكتشافالإقليم

القرنمستهلوفيعشرالسالغالقرنتسعينياتفيوذلك

الميلاديين.عشرالثامن

،الميلاديعشرالتاسعالقرنخلال،البنإنتاجأعطى

عنللباحثينالرئيسيالأمل،البرازيلشرقىجنوبفي

البرازيليينمنكبيرةأعدادفتدفقت،السريعالثراء

اليابانيينمنكثيراأنكما.هناكإلىالمهاجرينوالأوروبيين

القرنأواخرفيالمنطقةهذهإلىالنزوحفيبدأواالمهاجرين

.والشايوالقطنالبنزراعةأجلمن،الميلاديعشرالتاسع

الباحثينوالأجانبالبرازيليينمنطائفةانتباهجذبوقد

عامنحوالأمازونإقليمفىالمطاطازدهارالثراءعن

فيالنموالسريعةالصناعاتاجتذبتوقد.أم087

البرازيليينمنكبيرةأعداداالشرقيالجنوبيالساحل

الثانيةالعالميةالحربانتهاءعقبالريفيةالأقاليمفيالمقيمين

.ام459عام

العملفرصالساحليةالمدنتوفرلافقدذلكومع

والازدحامالبطالةظهرتوقدالجدد.الوافدينمنللكثير

لذلكونتيجةالبلاد.أرجاءمنكثيرفىأخرىومشكلات

المدنمنالسكاناجتذابالبرازيليةالحكومةحاولت

فنقلت.بالداخلالسكانقليلةالمدنإلىالمزدحمةالساحلية
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علىجانيروديريومنالعاصمةأم069عامالدولة

الداخلإلىكم079نحوتبعدالتيبرازيلياإلىالساحل

جذبتالعشرينالقرنأواسطوفىالوسو.الهضبةفوق

إلىالجددالمستو!نمنالكثيروالمعدنيةالزراعيةالموارد

القرنمنالسبعينياتفيالحكومةولدأت.الأمازونإقليم

بإقليمالإقامةفىالراغبينللسكانالأرضتقديمالعشرين

مقابل.دونأللأمازون

مجموعاتثلاثبالبرازيليوجد.العرقيةالسلالات

منوخليط،والزنوج،البيض،هيرئيسيةعرقية

أما.أوروبىأص!!منالبيضالسكانومعظم.السلالات

منخليطوهمالكابوكلوفتتضمنالختلطةالمجموعات

زرطوهمالخلاشنوالمولدينوالهنود،البيضسلالات

من%06منأكثرالبيضويشكل.والبيضالزنوجمن

أما،البرازيليةالحكومةلتقاريروفقاوذلك،السكان

يعيث!الصورةو!ى.البرازيلس!صادم!%أمنأقليشكلودالهنود

إقليمعاباتفيالبراريلهودمعطميشكلودالديرروسالمورو

جيل.إلىحيلمنتناقلوهاتقليديةلاتويتكل!ون،الأمارون

ذلك،ومع.03%فتشكلالسكانمنالختلطةالسلالات

اللونفاتحةالبشرةأصحابمنالكثيرينالحكومةتعد

من7%حواليالزنوجويشكلبيضاء.سلالاتمنخليطا

عددويقدرتقريبا.3%فنسبتهمالا!ميويونأما،السكان

.%امنبأقلالهنود

الهنديةوالمجموعاتغواراني-توبيجماعاتعاشت

الأوروبيين.وصولقبلبالبرازيلالآنيسمىفيماالأخرى

مليونبينمابالبرازيلكانالأوائلأجرتغاليوناوفدوعندما

تشغيلالأوائلالبرتغاليونوحاول.هنديملا!توخمسة

جلبوتم،فشلتالجهودهذهأنإلا.المزارعفيا!نودأ

فىبالبرازيلوكانبالهنود.لاستبدالهماالافارقةبعض

منيقربماالميلاديعشرالتالمحالقرنمستهل

هنديومليونزنجيومليونىأبيضفرد009؟...

.السلالاتمنوخليط

بدأثمأم822عاماستقلالهاالبرازيلأعلنت

وتضمنت.كثيرةأوروبيةدولمنإليهايفدونالمهاجرون

بالإضافةوالأسبان،والإيطاليين،الألمانالرئيسيةالمجموعات

صناعةفيللعملالمهاجرينمعظموفدوقد.أ!ي!تالبرتغاإلى

ازدهارفيكانتالتي،البرازيلشرقيجنوبدياس!!ا

الانيسمىفيماالقادميننصفنحوواستقر.متلاحهت

باولو.ساوبودلاية

منأكثرمنوافدونمهاجرونبالبرازيلاليوميوجدو

الإيطاليين،المهاجرةالمحموعاتأكبروتتضمن.دولة03

والبولنديين،لألمانوا،بانيينلياوا،لأممبانوا،والبرتغاليين

البرازيليينمعظمويعيش.الأوسطالشرقمنومهاجرين

أما.الدولةمنالجنوبيالجزءفيأوروبيأصلمنهمالذين

يشكلونالذينالخلاسيين،والمولدينالكابوكلو،،الزنوج

والبلدانالساحليةالمدنفيفيعيشون،الرئيسيةالمجموعات

الشماليالجزءفيوخاصةجانيرو،ديريولثسماليالواقعة

نحوإلىبالبرازيلالهنوداسمكانمجموعويصل.الشرقى

.الأمازونإقليمفيغالبيتهمويعيع!.نسمة002لأ...

فبعضهاعادةالبرازيليةالعرقيةالمجموعاتتنسجم

البرازيلفيالعنصريةالتفرقةتنتشرولابعيد.حدإلىبعضا

الأخرىالدولمنكثيرفيمثيلاتهامنبكثيرأقلهيبل

ويتمئ.الأجناسشتىمنسكانفيهايعيشالتي

مجالفىجيدةبفرصالأوروبيالأصلذووالبرازيليون

فيالعلياالوظائفمعظميشغلونلذلكونتيجة.التعليم

الأوروبيينغيرمنالكثيرونبرعوقد.والصناعةالحكومة

والرياضة.والترفيهالفنونمجالاتفيالزنوجوخاصة

وهي،البرتغاليةاللغةالبرازيليالشعبغالبيةيتحدث

منطقةفيتعيشالتىالمجموعاتزالتوما.الرسميةاللغة

بها.الخاصةلغاتهاتتحدثالأمازون
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لهحيشةاطنماأ

بالبرازيلالحضريةالمناطقفي!الحياةأساليبتختلف

لحريعبإيقاعالحياةوتتسم،الريفحياةعنكبيرةبدرجة

وتتوافر،الترفيهولمسائلتوجا-حيثالكبيرةالمدنفى

سكانمنالكثيرأنمنالر-غموعلى.الحكوميةالخدمات

منأعدادبرزتقدأنهإلاشديد،فقرفىيعيشونالمدن

يشغلونالذينالبرازيليينوالمتعلمينالمهاراتأصحاب

بالاحترامجديرةحياةبمم!ضوىوتحمتعون،مرموقةوظائف

المناطقفيالبطيءالحياةكأتقليلاتغيروقد.المدنفي

منكبيرةأعدادوقحشثمر.السنينمدىعلىالريفية

،زهيدةبأجورطويلةرراعاتالعملفيالمهرةغيرالعمال

الذينيتمئالسكان،كاتامةوبصفة.صعبةالحياةوتظل

البرازيلمنالجنوبيةالصمناعيةبالمناطقثراء،فىيعيشون

يعيشونالذينالسكانمتشوىمنأعلىمعيشيبمستوى

غاباتومناطقالشرقىأءالشمافيريفيةمناطقفي

بعد.تتطورلمالتيالامازون

البرازيليالشعبأرباعقلاثةنحويعيش.المدنحياة

الوطنيتانالكبيرتانينتانالتوتضم.حضريةمناطقفي

يفوقالسكانمنعددكبر2آجانيروديريووباولوساو

ساومدينةوتحتل.الجنوبيةأمري!أفىالأخرىالمدنفيما

يتعلقفيماالعالمفيالمدنأكبمضمنالسابعةالمرتبةباولو

أما.نسمةملايينسبعةزحويسكنهاحيث،السكانبعدد

ملايينخمسةنحوفيهافيعيتل،جانيروديريومديخة

واحدةكلتضمحضريةمناط!!عشروبالبرازيل.نسمة

نسمة.مليونمنأكثرمنها

فافيلا.اسمعليهويطتى.تل،جانبعلىالفقيرةالأحياءأحد

يدريو!يالحديثةالعاليةراتالع!وبينبيمهواضحتباينوهناك

الشديد،ألازدحاممنالبرازيلفيالكبيرةالمددتعانيجانيرو.

.الفقيرةءلأحياوالفقر،وا

معظمفيمثيلاتهاالبرازيلفيالكبيرةالمدنتشبه

ناطحاتأبراجمنصفوفتوجدحيث،الغربيةالدول

بالحيوية،المليئةوالشوارع،للإعجابالمثيرةالسحاب

الشوارعبهاتزدحمالتىوالشاحناتالسياراتوأرتال

المتاجروتجتذب.الذروةساعاتفيخاصةالعريضة

شققاتضمالتيالمبانيوتقف.الزبائنوالمطاعمالفاخرة

معبشدةمتباينةعريضةطرقجوانبعلىشموخفيأنيقة

الملتويةالطرقجوانبعلىتوجدالتيالقديمةالمبانى

الضيقة.

والمصمانع،،البنوكفىالمدنسكانمنكبيرعدديعمل

مشاريعالكثيرونويمتلكوالمتاجر.،والمباني،والفنادق

مهنية.أوحكوميةوظائففيالآخرونيعملبينما.تجارية

حديثة.شققفىالمتوسطةالطبقةأفرادمنكثيرويعيع!

متوسطةمنازلفيالمتوسطةالطبقةأفرادبعضويعيش

التنفيذيةالسلطةأعضاءمعظميعيع!كما.بالضواحي

.فاخرةوقصورشققفيالاخرونالأثرياءوالبرازيليون

المدنأغلبمثل،الكبيرةالبرازيليةالمدنتواجه

الأحياءوإزالةوالفقر،،الازدحاممثلمشاكل،الواسعة

المدنأكبرمنواحدةجانيروديريووتعد.القذرةالفقيرة

بهاالكثافةمتوسطويصل.العالمفيسكانيةكثافةالأكثر

نطاقعلىالفقروينتشر2./كممواطن0042نحوإلى

الملايينالفقراءهؤلاءقائمةوتشمل.المدنمعظمفيواسع

حرفةأيةلديهمليسالذينالمتعلمينغيرالبرازيليينمن

عنعاطلونمنهموكثيرون،الريفيةالمناطقمنالنازحين

العمل.

فقيرةأحياءفيالمدنسكانمنالفقراءمعظميعي!

السكانمن03%علىيزيدمايعيعشكماالفافيلا،تسمى

ريوفيويوجد.فقيرةأحياءفيالبرازيليةالمدنبعضفى

الأحياءهذهمنحى003منيقربماجانيرودي

منمصنوعةعتيقةأكواخفيفيهاالناسيعيش،الفقيرة

إلىالأحياءهذهوتفتقر،الخشبأووالمعدنالمقوىالورق

منكثيرويعاني.النقيةوالمياهالصحيالصرفلثمبكات

التغذية.وسوءالأمراضمنالسكان

عنالفقرأءالآباءمنكثيروتحخلى،الجريمةنسبةترتفع

ويضطر.وكسوتهمإطعامهماستطاعتهملعدمأطفالهم

وأ،التسولإلىيومياالبرازيليةالمدنفيالأطفالملايين

أجلمنمختلفةمهنفيطويلةساعاتالعملأو،السرقة

ليمي!أنهكما.رمقهملسديكفيالذيالمالعلىالحصول

عندينامونوهم.بيوتالأطفالهؤلاءمنالكثيرلدى

الأشجار.تحتأوالمقاعدوعلىالبيوتمداخل

الفقيرةالأحياءمنعدداالبرازيليةالحكومةهدمت

احتواءوتم.التكاليفمنخفضةعامةمنازلبهاواستبدلت
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يظلالفقرأنإلا.الدولةعنايةمظلةتحتالمشردينالأطفال

البلاد.فيالرئيسيةالمشكلة

البرازيلسكانربعحوالييعيق.الريفحياة

المزارعفىهؤلاءمعظيمويعمل.ريفيةمناطقفي%()26

الآخرونويمتلك.الماشيةوالخيولتربيةمزارعأوالكبيرة

محدوددخلعلىالقرويينمعظمولحصل.صغيرةمزارع

سوءأمراضوتنتشر.عائلاتهملإطعامبصعوبةيكفي

شرقيشمالفىالجافةالداخليةالمناطقفيوالفقرالتغذية

.خاصبوجهالبرازيل

تتكونصغيرةمنازلفيالريفيةالعائلاتأغلبتعيحق

وأالحجرمنالمنازلهذهوتصنع،غرفتينأوغرفةمن

البرتقالي.أوالأحمربالطوبمغطاةسقوفمعالطوب

فترةإبانبنيتالتىالقديمةالمنازلبعضزينتوقد

صنعتر.أ!انبرتغامنجلبهتمملونبطوبالاممتعمار

.الجافالقصبأوالخشبمنالأمازونإقليممنازلمعظم

ركائزعلىمنتصبةالإقليمأنهارمنبالقربالمنازلشيدت

الريفيةالمنازلمعظمتحتويكما.الفيضانأخطارلتجنب

فوقالقرىسكانمنالكثيروينام.بسيطأثاثعلى

الأراجئالشبكية.

قارب!يلتحميلهاالشاميةالذرةأكياسيعدودمزرعةفىعمال

دالمرارعالريفيةالماطقفىالبراريليينمعظميعمل.السوقديلبيعها

مسخفصة.سأحوروالكبيرةالصسيرة

المناطقفييعيشونالذينالبرازيلييننسبةانخفضت

العشرينالقرنمنتصفمنذشديداانخفاضاالريفية

نزوحهوالانخفاضهذافيالرئيسيوالسبب.الميلادي

علىالعثورأملعلىالمدنإلىالمزارععمالمنكثير

المصانع.فيمجزيةأجورذاتظائصر

لتلكمشابهةبأنهاالبرازيلفيالملابستتميز.الملابس

وهناك.الدافئةالأيامفيالغربيةالدولمعظمفيتلبسالتي

يستخدمهاالتيبالأزياءسواهاعنتتميزالتيالأقاليمبعض

ولايةفيالزنجياتالنساءتتميزالمثالسبيلوعلىسكانها.

الطويلةالتنوراتبارتداءالبرازيلشرقىشمالالواقعةباهيا

النساءتتزينكما،اللونفاتحةوالقمصان،الألوانزاهية

البرأزيلجنوبيفيالبقررعاةأماوالقلائد.بالأساور

يشبهرداءوهوالبونشو،فيرتدونأخاوشواباسمالمعروفونر

بومبتشاس،تسمىالتيالفضفاضةوالسرأوي!!،العباءة

ذاتاللبادمنبقبعاتالشمسحرارةمنأغاوشوايحتميو

عريضة.حواف

البرازيلفيالمدنسكانيستمتع.والشرابالطعام

أكثريحبونهاالتىالطعاملنوعياتالواسعةالاختياربحرية

مشروباتوأصبحت.الريفيةالمناطقسكانمن

التأثيرأمامكالتيالطعامتشكيلةتوضحباهيا.فىالطعاملبيعبسطة

كعكةالصورةصدرو!ي.البراريلفىالطعامألواععلىالإفريقي

.والمهاراتبالصلصةيطبخالديالمحروسرطانالفول
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أكبرفيمألوفةالقمحخبزأوالهامبورجر،الكوكاكولا،

بالمدينةالأثرياءالسكانكأرزاءوشضمن.بالبرازيلالمدن

المناطقفىالرئيسيةالأطعمةأما.اللحوممنمتنوعةتشكيلة

الفاصوليا،فهيالمدنمنالفقيرةالأجزاءوفيالريفية

والأرز.المنيهوتأوأممسافاإاتسمىنشويةنباتيةودرنات

منخليطوهوالفيهودافهـ!للبرازيلالوطنيالطبقأما

الخنزير.ولحم،المجف!!البقرولحمالأسود،الفول

فيالقويالإفريقيالتأثيرمدىالبرازيلىالطعاميوضح

وجوزالموز،منأطباقاالسممانمنكثيريعدحيثباهيا،

ويشتهرالحار.والفلفلالنشيلوزيت،والسمكالهند،

علىمشويةلحوموهواسكوالتشورابطعامالبرازيلجنوبي

البرازيل.فيالرئيسيالشروبالقهوةوتعد.النباتىالفحم

الحلوةالفاكهةشرابمننوعنر،أيضاالبرازيليونويحب

مسكر(شرابوهو)الرممر!المصنوعةالباتيداسوهما

الماتيه.يسمىالشاييشبهوشراب

يدريوفىبالكرنفالالاحتفاليظهر.المللونالترفيهيالكرنفال

استعراضفيالشوأرعيجوبونوددم،الوطنيةبأزيائهمالراقصينحانيرو

صومشعائرقملالأربعةالأيامكألالسنوياالاستعراضاتوتقام.حى

الكبير.النصارى

منيقربماالبرازيلتمتلك.الترويحوسائل

نهايةعطلاتوفي،الساحليةالشواطئمنكم007.9

الرمليةالشواطئعلىالسكانآلافيحتشدالأسبوع

صيدبممارسةالكثيرونويستمتع.الفسيحةالبيضاء

الزوارقوركوبوالسباحةوالغطس!،،الأسماك

.القدمكرةلعبةفهيللبرازيليينالمحببةالرياضةأما

مشاهد000002علىيزيدماالألعاببعضوتجتذب

استادوهوجانيروديريوفيعالمياستادأكبرإلى

المشاهير.منالقدمكرةلعبةنجوممنكثيرأصبعماراكانا.

العالمفيلاعبأبرزاعتبروقدهؤلاء،احدهوبيليهولعل

انظر:.كلهالقرنفىبل،العشرينالقرنستينياتخلال

،السياراتسباقالاخرىالرياضيةالألعابوتتضمن.بيليه

.الخيولوسباق،السلةوكرة

تضفيالتيالزاهيةالمهرجاناتمنعدداهناكأنكما

بأشمهرسنوياالاحتفالويتم.البرازيلفيالحياةعلىالبهجة

شعائرقيلأيامأربعةخلالوذلك،الكرنفالوهوالأعياد

خلالالأغنياءالافويركبالكبير.النصرانيالصوم

لكيالضخمةالحواماتجانيروديريوفيالكرنفال

الاستعراضاتهذهفيالجوائزعلىللحصولتحنافسوا

موسيقىأنغامعلىبالراقصينالشوارعوتزدحم.الرائعة

السامبا.

النصرانيةالأوائلادبرتغاليونالمستعمرونأدخل.الديانة

ملايين011منيقربمااليوموبالبرازيل.البرازيلإلى

يمارسونلامنهمالكثيرينأنمنالرغمعلىكاثوليكي

من85%منيقربماالكاثوليكويشكل.الدينيةالشعائر

دولةأيمنأكثركاثوليكيونبالبرازيلويوجد.السكان

العالم.فيأخرى

منومعظمهم-البرازيليالشعبمن%أ.نحويمارس

مثلالمحليةالدينيةالشعائر-السلالاتمنوخليطالزنوج

بينالدياناتهذهوتربط.والكاندومبلىالماكومبا

ويشكل.الكاثوليكيوالمذهبالإفريقيةالمعتقدات

من%5نحوتبلغأخرىدينيةمجموعاتالبروتستانت

البرازيل.سكان

أمريكاإلىالمسلمونوصل.البرازيلفيالمسلمون

هذاوكانالجديد،العالمإلىالأسبانوصولقبلاللاتينية

ومنإفريقياوغربشمالمسلميمنالمبكرالوصول

المسلمينفيتمثلآخروصولذلكوتلا.الأندلسمسلمي

الأوروبيونجلبهوفيماوالبرتغاليينالأسبانمعقدمواالذين

هاجر،ام086عامحوالىفي.الأمريكتينإلىرقيقمن

ضعفبدأحينالشامبلادمنالمسلمينمنكبيرعدد

علىالحديثالاستعماريوالتسلطالعثمانيينحكم

وسوريالبنانمنالهجرةهذهوا!متمرت.المنطقة
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السكاندفعتفلسطينإلممرائيلاحتلتولما.وفلسطين

البرازيل.إلىإسلاميةهجرةمنهافكانإجباريةهجرةإلى

شعراءالمهاجرينمنوبرزعربيةجاليةبالبرازيلوتكونت

مأ089عامالبرازيلفىالمسلمينعددقدرالمهجر.

علىيزيدالآنعددهموأس!شمسلبمألف!927بحوالي

أجرازيلافيالمحسلمينوأوضاع.نسمةمليوننصف

المسلمةالأقليةتجاهمتسامحالبرازدليوالشعب،مستقرة

فيالمسلمونويتركز.الدينحيثمنتمييزهناكوليس

وسانتوسجانيروديوريوباولوسانمثلالرئيسيةالمدن

فيالإسلاميةللصحوةلياضحتطوروهناك.ولندرونيا

كبيروعددأم(859عام)فيمسجدا25ففيها،البرازيل

رابطةتتكفلالدعاةعشراتيوجدكما.المصلياتمن

المملكةوخاصةالإسلاميةالدولوبعضالإسلاميالعالم

بنفقاتهما.السعوديةالعربية

أ!راءةاباكبرازي!أمخ!%أجاامن%75يستطيع.التعليم

منلعيدحدإلىالتعليممستوياتتختلفولكن.والكتابة

فيالمتعلميننسبةتزيدعامةوبصفةبالبلاد.لأخرىمنطقة

الشرقي.الشمالىالجزءشيوتقلالبرازيلجنوب

إلحاقويجب.مجاناالابتدائيةالمرحلةفيوالدرا!عة

عاما.41إلىسنواتسبعمنابتداءبالمدرسةالأطفال

حيثذلكبعدالمدرسةالأطفالمنال!ضيرويغادر

الأطفالهؤلاءمعظمأصلوينحدر.العملفيينخرطون

الريفيةالمناطقمنال!ضيروتفتقر.فقيرةريفيةعائلاتمن

فيتذئالحكومةر.والمعلمينالمدارسإلىالبرازيلفي

الإذاعة.خلاأ!منالدراسيةالبرامحالمناطقهذهبعض

مناطقفيأطهلاباتعلي!المتطوعونالحامعةطلبةويتولى

القراءةالبالغينأخعليمالح!صمةلرامجوتنتشر.أخرى

والكتابة.

المدارسمعظملكن.بالبرازيلمحانيالثانويوالتعليم

التعليم.مقابلرسوماوتتقاضى،خاصةمدارسالثانوية

الثانوية.المدارسمنالكثيرالكاثوليكيةالكنيسةوتدير

.00045منيقربماباولوساوجامعاتأكبراو

طالب.

والمتاحف،الرائعةالمكتباتمنكثيرالبرازيللدى

جانيروديريوفيالقوميةالم!ضبةوتضم.الأبحاثومراكز

فيمكتبةأضخموتعد،كتابملايينثلاثةمنيقربما

ساوبمدينةالعامةأجلديةامكتبةوتشتهر.الجنوبيةأمريكا

المتحف!يحتلكما.الأطفالكتببمجموعاتباولو

متاحفأحسنبينمرتبةأعلىجانيروديريوفيالوطني

الوطنيالمتحفويضم.الجنوبيةأمريكافيالطبيعيالتاريخ

للفنباولولحماوومتحفريوفيالجميلةللفنون

البرازيليةالزيتيةالصورمنشهيرةالمعاصرمجموعات

يدريوفيكروزازوالدومعهدويشتهر.والأوروبية

إعدادويتم.الطيةالأبحاثفيبشصصهجاليرو

وإرسالهابوتانتانمعهدفيالثعبانللدغةالمضادةالأمصال

منواحدةبهاجانيروديريوأن.كماالعالمدولإلى

أعالم.افىالنباتيةالحدايطأكبر

الفنون

مثل-التقليديةالهنديةاليدويةالمصنوعاتتشكل

للفنتعبيراتأقدم-والمجوهراتالخزفيةوالأوانيالسلال

أحسنمنليسبواأنطونيوالفنانتماثيلوتعد.البرازيلفي

وقد.البرازيلىالاستعماريأطفنالمعروفةالمبكرةالنماذج

نهايةخلالالجميلةالفنيةالأعمالمنال!صيرليسبواابتدع

الميلاديين.عشرالتاسعالقرنوبدايةعشرالثامنالقرن

بإظهارهبعيدأمدمنذالبرازيليالأدباشتهر

.أدباللا"لينية،أمريكاان!:أسلاد.اسكادأوصاف

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيظهرتوقد

البرازيليينوالزنوجالهنودعنبارزةلأعمالموضوعات

يدوأنطونيودياز،جونكالفيزلأنطونيوأشعاراوتتضمن

يدخوزيهلمؤلفهأوجوارانىوكتابألفي!ر،كاسترو

مارياجوأكيمالروائيانوحصلأم(.)857ألينكار

شمهرةعلىكونيهداويوكليدسأسيص!،ديماشادو

وذلك،الميلاديالعشرينالقرنمستهلفيواسعة

ترجمةوتمت.البرازيليالمجتمعلتغيرالواقعيللتصوير

(أم009)كاسمورودوموهيأمسيسرواياتأفضل

.أم299عاممصرفيالعربيةومنها،كثيرةأخاتإلى

سيرتوسأوسالشهيرةكونيهروايةوصفتوقد

منالتسعينياتفيالحقيقيةالفلاحينثورةأم(09)2

عشر.التاسعالقرن

التأثيرأم029عامبعدالبرازيلىالأدبوأظهر

الرواياتفيوضوحبكلذلكوبرز،القويالإقليمي

الجزءمنكلفيالشعبنضالعرضتالتيالشهيرة

روايةمثلجيراسوميناس،البرازيلمنالشرقيالشمالي

وكذلكامادو،جورجلمؤلفهاأم(359)سنةجوبيابا

النائيةالأراضيفيرشوتهمنلابدالذيالشيطانرواية

أم(.59)6روزاغويماريسجواواألفهاالتى

خلالواسعةشمهرةعلىالبرازيليينبعضحصلكما

الفنونفىالمميزةلأساليبهموذلكالميلاديالعشرينأغرنا

ني!ييرأوسكارالمعماريالمهندسابتدعوقد.الأخرى

كمابرازيليا.فيالشعبيةللمبانيللنظرلافتةتصميمات

واضحة،زيتيةلوحاتبورتيماريكانديدوالفنانأنتج

العامةالجمعيةجدرانعلىالراهنالوقتفيمعلقةوهي

مكتبةفىوكذلك،نيويوركمدينةفيالمتحدةللأم
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وهونياميرأوسكارالفنادصممهوقدبرازيليافىايتاماراتيقصرتوضحالصورة.الشهيرةالزحرفيةبأشكالهيض!رالحديثالبرازيليالملعماريالفن

البرازيل.فيالمعماريينأحسنمن

المؤلفدمجوقد.العا،محممةواشنطنفيالكونجرس

بالموسيقىالكلاسيكيةميقىالموسفيلالوبوسهيتورالموسيقي

وضعكمابرازيليرياس.باتشياناسسيمفونيةفيالبرازيلية

التيالشعبيةالألحانمنكضيرامينديسسيرجيوالموسيقي

تصاحبهاشعبيةبرازيليةأ؟خاموهينوفا،البوساعلىتعتمد

البرأزيليةوالمسرحياتإ؟فلامأحازتكما.السامبارقصة

بهاقامالتيالمجهوداتبصببوذلك؟واسعةعالميةشهرة

دوسبيريراونيلسونديغويز،كارلوسمثلالأفلامصانعو

رسمهاالتيالصورةهذهمتلالبرازيلإيندلفنانينالجداريةاللوحطت

الرازيلى.للتاريحالرئيسيةباكلوراتوتهتمبورتينانيكانديدوالفنان

ديازمثلالممسرحياتوكتابروتشا،وغلوبرسانتوس

رودريغيز.ونيلسونجوميز

والمناخالسطح

حيثمنالعالمفىدولةأكبرخامسةالبرازيلتعد

مايقربأي2كم/659.1518مساحتهاوتبلغ.المساحة

المنخفضةالجبالوتحتل.الجنوبيةأمريكانصفمن

الجزءويتكون.البرازيلمساحةثلثيالواسعةوالهضاب

ماوبالبرازيل.الغاباتتكسوهامنخفضةأراضمنالمتبقي

الأنهارهذهأكبروتتضمننهر.0001علىيزيد

وزينغو.،هوسباوتانسيسكو،فراووسا،ناوبارا،لأمازونا

المنطقةفيمنها،الجنوبيالجزءعداماالبرأزيل،تقع

دافئبينمايكونالبلادمناخمعظمأنكماالا!شوائية،

والهضابالجبالوتتميز.السنةمدارعلىحارإلى

المنخفضة.الأراضيخلافعلىالحرارةبانخفاض

الأمطاروتسقط.اسحاحليةالمناطقالبحرنسيمويلطف

الدافئالمناخوساعد.البرازيلأجزاءمنكثيرعلىبغزارة

عالمياالرائدةالدولمنواحدةجعلهاعلىالأمطاروغزارة

مناطقبعضهناكأنإلا.الزراعيةالمحاصيلزراعةفى

الشديد.الجفافمنتعانىالشرقىالشمال

هي:رئيسيةأقاليمثلاثةإلىالبرازيلتقسيم!يمكن

إقليم3-الشمالىالإقليم2-.الامازونإقليم-أ

والجنوبية.الوسطىالهضاب
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ثانيجانيروديريو

وتقع.البرازيلمدنأكبر

منيعتبرحليجعلى

فيالطيعيةالمماظرأجمل

العالم.

شمالمعظماعبرالأمازونإقليميمتد.الأمازونإقليم

هذاأ!ويتأ.أ!دزلةالصفعلىيزيدماويشغل.البرازيل

دغالالأتغطهامنخفضةأراضمنالأولالمقامفيالإقليم

بالإقليمويوحدسيلفاالمسماةالمطيرةالإستوائيةوالغابات

الشمالأقصىفيغيانامرتفعاتهما،جبليتانمنطقتان

-!ك!

مح!*!عي6

لتسمالىفىالأمارولىإقليمحلاليتدفقالبنىالطميذوالأمازوننهر

الدولة،مساحةلصفعلىيزيدماالإقليمهداويشغلالمرازلل،

.العالاتتغطيها!مخفضةسهولمر،الأولالمقامفىويت!صر،

فيجبلأعلىويرتفع.الحنوبفىالبرازيليةرا!رتفعات

منبالقربم)41.3إلىنبلينادابيكووهوالبراريا!

الفنزويلية.البرازيليةالحدود

وهيماناوسلمدينةالسنويالحرارةدرجةمتوسطيبلغ

الأمطاروتعسقط،م27الأمازونوسطفىمدينةأكبر

خاصةبغزارةوتسقطالسنةمدارعلىالأمازونإقليمفوق

منالغربيالجزءأماومايو.ديسمبرشهريبينالفترةفي

ماعلىالإقليمهذاويحصل.ورطبحارفمناخهالإقليم

متوسطويبلغسنويا.الأمطارمنسم4..علىيزيد

سم.2.و.001نحوبينماالشرقيالجزءفيالأمطار

وتشتتهمسكانهوقلةالتنميةلنقصالأمازونإقليمويتميز

هذافىويعيعق،ومناخهتضاريسهقسوةبسببوذلك

هذااكتعسبوقد.البرازيلسكانمن7%نحوالإقليم

وتتدفقبيرو.ينئمنالذيالأمازوننهرمناسمهالإقليم

لمسافةالبنياللونذيبالطميالمحملةالأمازونمياه

النهرهذاويصب.المطرةالبرازيلغاباتعبركم3لأأ58

فىنهرأكبرثانيالأمازوننهريعدر.الأطلسيالمحيطفي

علىالإبحارألمحيطسفنوتستطيع.النيلنهربعد،العالم

البرازيل.عبربأكملهالأمازونطول

000.04علىيزيدماالمطيرةالبرازيلغاباتوتشمل

تلكفيالأشجارمنأنواعوتنمو.النباتاتمننوع

وقدالعالمفيأخرىمناطقفيمنهاأكثرالغابات

الاشجارمننوعآلافثلاثةعلىيزيدماالعلماءاكتشص

جوزشجرةالأشجارهذهوتتضمن.2كم6.2فيتنمو

،م64حواليإلىطولهايصلالتيالعملاقةالبرازيل

وشجرة،المدفعقذيفةشجرةتتضمنرئيسيةأنواعوهناك

وأشجار،()القبكبوكالكاوشجر،ياالكوردوشجرالأرز،
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الشرقيالشماليالإقليم

منيتكونالبرازيلفي

داحلتمتدالتيالمنطهقة

تتميز.الأطلسيالمحيط

لهذاالداحليةالمنطقة

تسمىوالتيالإقليم

أليسار()علىسيرتاو

تصجلامجدلةبتربة

منغالباوتعانىللزراعة

الشدلد.الجفاف

وأشجار،الأرجوانيالقلبوشجر،الماهوجنيخشب

الأدويةالغاباتهذهمنوتتج.والمطاطالوردخشب

.والأخشابوالجوز،الخشبوعصارةوالفواكه

منمختلفةمجموعاتنالأمازأبإقليميوجدكما

الطيورمننوعا!005ءلمىيزيدماويعيش.الحيوانات

والببغاء،الباراكيتالأنواعاهذهوتتضمن.الغاباتفي

قوستشبه،الألوانجميلةأخرىوطيورالطوقانوطائر

القرود.منكثيرةأنواعالطورهذهإلىوينضم.قزح

الأناكندةأفعىالنهر،نحمفافوعلىالأغممانبينوتعيش

توجدكماأمتار،تسعةحوالرإلىطولهايصلالتي

معروفةعريضفكذاتكبيرةأفعىوهيالأصلة،

النمل،ويعيش.أخرىوث!ابين،الضاغطةبعضلاتها

داخلأخرىوحشراتضوالبع!،والفراشات،والخنافس

آكلمثلأخرىحيواناتالأمازوذاإقليمويضم.الإقليم

وتمساحوالتابير،والكسلانالنمور(،)منواليغور،النمل

ويعتبر.الماءوخنزيراشاحفة(االحيواناتمن)وهويمنالكا

إلىوزنهيصلوقدالعالمفيالقوارضأكبرمنالماءخنزير

كجم.45

منجزءعلىيشتمل.الشرقيالشماليالإقليم

منالجنوبنحوويمتد.الأطاسيالمحيطفييمتدالبرازيل

منأقلالإقليمويشغلبا!!ياداخلإلىمارانهاوولاية

من03%منيقربماويانيش.البرازيلمساحةخمس

به.السكان

فرعيين،إقليمينعلىإشرقياالشماليالجزءيشتمل

الداخلية.السوداءالأراضيأووالسيرتاو،الساحلىالسهل

وبهالأطلسيساحلبم!خاذاةالساحليالسهلويقع

حمرأء.خصبةتربةتعلوهاالارضرمنكبيرةمساحات

والتبغ.السكر،وقصبالكاكاو،حبوبالفلاحونويزرع

وتشمل.الساحلطولءلمىالكبيرةالمدنبعضوتمتد

وسلفادور.رسيفوفورتاليزا

السكانقليلةهضابعلىالسيرتاوإقليميشتمل

السيرتاوفىالفلاحونويربى.البرازيليةالتلالمنوأجزاء

والمنيهوتالفولزراعةجانبإلىأساسيةبصورةالماشية

الشامية.والذرةوالقطن)الكاسافا(

معظمأنكما،الجيدةالمراعيأراضيبالإقليمتقل

الإنتاجانخفضلذلكونتيجة،للزراعةصالحغيرالتربة

الداخليةالمنطقةويعبر.عامةبصفةالمنطقةهذهفيالزراعى

فرانسيسكو.وساوبارنايبانهراهمارئيسياننهران

كبير.حراريبمدىالشرقيالشمالىالإقليميقمتع

حيث،الداخلفيكبيربشكلالحرارةدرجاتوتتباين

تبقىولكن.السنةمدارعلىم542وم251بينتتراوح

مدينةفيالعامخلالمعدلهامنأكثرالحرارةدرجات

ماإلىالمتوسطيصلحيثالساحلعلىالواقعةرلحميف

م.827منيقرب

الشمالفيالسنويالأمطارسقوطمعدليخقلف

الساحليةالمناطقبعضوفيسما07منيقربمماالشرقي

وتسقط.الداخليةالأجزاءفيسم25منيقربماإلى

أبريل.حتىديسمبرمنالداخلفيتقريباالأمطارجميع

فيضانفى،الأحيانمنكثيرفى،الغزيرةالأمطاروتتسبب

المناطقتعانيكما،للزراعةالصالحةالأراضيعلىالأنهار

فتراتبعضاستمرتوقد.الجفافتكرارمنالداخلية

جعلالذيالأمر،عامينعلىيزيدماإلىالشديدالجفاف

الصحراء.جفافجافةالمنطقةهذه

البرازيل،منالشرقيالشماليالإقليمسكانيعانى

القاسية.الحياةمننورديستينوسباسميعرفونالذينوهم

ترابية.أرضيةذاتالطينمنأكواخفيهؤلاءأكثرويعي!

والفيضاناتالإقليمهذاتجتاحالتيالجفافلفتراتونظرا

نأسكانهعلىفإن،التربةوفقرلاخرانمنتغشاهالتي

دعاماإذاللكفاحالاستعدادأهبةعلىدومايكونوا

زراعةفيبعيدحدإلىالأراضىأكثروتستخدم.الداعي

ص!ع!

إ
ء ء

+
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تتميزكما.فقطالفلاح!تحاجةلسدالطعاممحاصيل

انشرقيالشمافيالإقليمافيالواقعةالمدنفيالحياة

الإقليمهذافىال!صيرةالصناعاتبعضوهناك.بالقسوة

منالس!صانملاي!توئعاني.عاليةالبطالةنسبةولكن

فىالمتوقعالعمرمتوسطويبلغ.التغذيةوسوءالأمراض

يصلأمحمراوهذافقط،عاما94الشرقيالشمالىالجزء

البلاد.مستوىعلىالمتوسطدونماإلى

الهضابتقع.والجنوبيةالوسطىالهضابإقليم

الأمازونإقليمامنكلجنوبفيوالجنوديةالوسو

حوالىالإقليمهذاويغطي.الشرقىالشماليوالإقليم

اكبرازي!ط.مرتفعاتمعظمويضمالبرازيلمساحةمن%2ء

سصحمستوىفوقم09.و003بينارتفاعهاويتراوح

لحافةاباسمتعرثانتيالشديدةالممحدراتوتمتدالبحر.

اششرقيالجنوبىأطرفاعلىالساح!!بمحاذاةالعظمى

الوصولعمليةالحافةمذهأعاقتولقد.المرتفعةللأراضي

المدنوازدهارنموسرعةإلىأدىماوهذاالداخلإلى

الساحلية.

إقليمفيالبرازيللحمكاننصفمنأكثريعيش

ساومديمةمنكلفىمنهماكثيرويتركزهذا،الهضاب

هذايتميزكماحولهما.وماجانيروديريووباولو

علىباحتوائه،الاقتصاديالبرازيلبقلبالمعروف،الإقليم

الخيولتربيةمزارعوأفضلخصوبةالمزارعأنواعأجود

يحتويالإقليمفإرذأسكإلىبالإضافةالبلاد.فيوالماشية

إقليماصىأغلاحوناويزرع.النفيسةالمعادنبعضعلى

الزراعيةالصادراتقمةيمثلأسذيا،البنالهضاب

ويزرعفمازيندا.باسمتعرفكبيرةمزارعفي،البرازيلية

والأرز،،والبطاطس،أ!نبوا،القطنكذلكالفلاحون

الإقليمويتميزوالقمةالسكر،وقصبالصويا،وفول

والح!ولية.أ!سطىاالهضا!إقليمفيأعنا!هميرعودبرازيليونرعاة

والمنجنيزالحديد،وخام،الذهبمن!جيربمحزون

.ال!حرىالمعادد؟

ويقع.الإقليمهدافيالرئيسيأخههرابارانانهرلعد

إيتايبوسدعلىال!!ربائيةالطاقةأضوليدمشروعأضخما

وعندإغواسونهرمنبالقربوتوجدبارانا.نصعلىالمقام

التىالمهيبةإغواسوشلالاتوالأرجنتينالبرازيلبينالحدود

.م72ارتفاعمنمياههاتسقط

منكلمنبرودةالأكثربمناخهاالهضابهذهتتميز

متوسطويصل.الشرقيالشمالىوالإقليمالأمازونإقليم

منمايقربإلىباولوساومدينةفياليومىالحرارةدرجة

كثيراويظهريوليو.فيم651وحواليينايرفيم523

الخفيفالثلجأحيانايسقطرباراناولايةفىأصشتاءصقئا

علىالامطارسقوطمعدلويبلغكاتارينا.سانتا:لايةشى

ويستمر.الهضابإقليمفيسمأ3.حواليأصسنةامدار

مايو.حتىنوفمبرمنالأمطارموسم

بانتانالتسمىالمستنقعاتمنشاسعةمساحةوتوجد

منكلمعالبرازيلحدودحيثباراجوايممانهرطولعلى

السكانمنقليلفقطالبانتانالويقطن.وباراجوايبوليفيا

بأسرابالمنطقةوتزخر.والخيولالماشيةمربىمنمعظمهم

.الأخرىالحيواناتمنوكثيرالماءطيورمنهائلة

الاقتصاد

زمنمنذالبرأزيليةوالمماجمأخاباتاوالمزارعتنتج

العالية.القيمةذاتالصادراتمنهائلة!سميات،أصويا

معظمفياليومالصناعيةوالمؤسساتالمصانعتسهمول!ش

الوطنيبالنابخوالمقصودالبلاد.فيالإجمالىالوطنيالنابخ

كافةوالخدماتللبضائعالإجماليةالقيمةهناالإجمالي

الوطنيالناتجويعد.السنةمدارعلىالدولةفيتنتجالتي

أمريكادولمستوىعلىالأعلىللبرازيلالإجمالي

دولمستوىعلىالمعدلاتأعلىمنوواحدااللاتينية

العالم.

نأإلا،الخاصةالمشاريععلىالبرازيليالاقتصماديعتمد

التيالأسالمسيةالصناعاتمنالكثيرفيتتحكمالحكومة

الصلبة.والصناعات،والبتروكيميائيات،النفطتتضمن

الصناعةمجالفيالم!صفالأجنبيالاستثمارتسببولقد

وبعدها(أم459-9391)الثانيةالعالميةالحربخلال

ضاعفتوقد.التصنيععمليةفيالضخمةالزيادةفى

منواسمبعينياتالستينياتبينالقوميدخلهامنالبرازيل

العشرين.القرن

مشاكلأيضاتواجهالبرازيلفإنالأمريكنومهما

بلغتوقد.والبطالةالتضخمتتضمنرئيسيةاقتصادية

سنوئا.6%00الثمانينياتنهايةفيالتضخمنسبة
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ذاتالمؤسساتهذهأصبحت.الخدماتمؤسسات

العمالنسبةفارتفعت.البرازيليللاقتصادمتزايدةأهمية

%04إلىام049عام%02منبهاالعاملينالبرازيليين

مجالويشكلمستمرا.الاتجاههذاولايزال.أم089عام

فيالأعمالمن%ء.منيقربمااليومالخدمات

البرازيل.

ثلاثةمنتتألفالخدماتمنمجموعةأهمإن

الحكومية،والخدمات،الجماعيةالخدماتهىمستويات

الخدماتمنالمجموعةهذهوتضم.الفرديةوالخدمات

.عديدةأخرىونشاطات،الصحيةوالرعاية،التعليم

والخدماتالجماعيةالخدماتمجالفىيعمل

عمالثلثمنيقربماالفرديةوالخدماتالحكومية

فيالخدماتمنالأخرىالأنوأعتوجدبينما.البرازيل

المشروعاتوخدمات،والعقارأت،والتأمين،المالمجالات

التجارةومجالوالمرافقوالاتصالات،والنقل،التجارية

والتجزئة.بالجملة

وزاد،البرازيلفىالتصنئسريعاقطاعنما.التصنيع

%9بمعدلأم769وام489عاميبينالصناعىالإنتاج

خلالمنالصناعيالنموإبطاءإلىالتضخموأدىسنويا.

عامفيولكن.التجاريةالمشروعاتتكاليفرفعفيإسهامه

فيمرةولأول،الصناعيةالمنتجاتقيمةشكلتأم779

وتحتل.البرازيلصادراتقيمةنصفمنأكثرتاريخها،

.الرائدةالصناعيةالدولبينمرموقأمركزااليومالبرازيل

الوطنيالنابخإجماليمن%27نحوالتصنيعيشكل

عمالمن%ا7منيقربماالمصانعوتوظف.للبرازيل

الصناعيةالأقاليمأكبرمنباولوساوولايةوتعد.الدولة

البرازيل.في

تصنيعمجالفيمرموقامركزاالبرازيلتحتل

فىوالفولاذللحديدمصنعأكبربهاويوجد،السيارات

التيابىازيل،فيالىئيسىالمحايالنحثاطتمثلالسياراتصناعة

وقد.العالممستوىعلىالسياراتإنتاجفيالرائدةالدولإحدىتعتبر

مركزاالمدينةهذهجعلعلىباولوساوفيالمصنعهداوجودساعد

ضخما.صناعيا

ديريومنبالقربريدونافولتافيوذلك،اللاتينيةأمريكا

إنتاجمجالفيالعالمدولقمةفيالبرازيلوتعدجانيرو.

مجالفيالدولأعلىمنواحدةأنهاكما،الخامالسكر

عالمفيمتميزرياديبمركزوتحظى،النسيجيةالمنتجات

رئيسيةصناعاتالبرازيلوفى.الجنوبيةأمريكافىالنشر

والإسمنت،،الكيميائيةوالموادالطائرأتمثلأخرى

والالات،،الغذائيةوالمنتجات،الكهربائيةوالمعدات

النقل.ومعدات،الأدويةومستحضرات،والورق

النابخمن%9نحوالزراعةتشكل.الزراعة

المحاصيلإنتاجفيرائدةدولةالبرازيلوتعد.الاقتصادي

الدولةهيالأمريكيةالمتحدةوالولايات.والماشيةالزراعية

الحاصلاتتصديرمجالفيالبرازيلتفوقالتيالوحيدة

فيالعاملةالقوىمن%26منيقربماويعمل.الزراعية

إيجواكوشلالات

منحزءاتشكلالرائعة

البرازيللينالحدود

ويصل،لأرجنتينوا

كم3نحوإلىعرضها

إيحواكومياهوتندفع

م.72نحوإلىهبوطا
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الكبيرةالمزارعفىمعظمهمويعمل.الزراعةفيالبرازيل

البرازيلأثرياءيمتلكهاالتىوالمواشىالخيولتربيةومزارع

.والشركات

فيالبنمحصولمن3%0حوالي"البرازيلتزرع

مجالفيالرائدةالدولمنكذلكالبرازيلوتعد.العالم

،والباباي،والبرتقال)الكحسافا(،والمنيهوتالموز،زراعة

العالمدولأعلىمنوأحدةأنهاإلىإضافةالسكر،وقصب

والذرة،والليمون،والقطنوالبلاذر،الكاكاو،إنتاجفي

والتبغ.الصويا،وفولوالأرز،،والأناناس،الشامية

،والخيولالأبقار،تربيةفىالرائدةالعالمدولمنوالبرازيل

فىفهىذلكإلىوبالإضافة.والأغناموالدواجنوالخنازير،

أمريكافىوالبيضوالل!ت،،للحومالمنتجةالدولقمة

البرازيليةالرعويةوالمناطقالرئيسيةالمزارعوتوجد.اللاتينية

البلاد.جنوجممافي

فيالوحيدالموردوهيبالمعادنغنيةالبرازيل.التعدين

كما.العاليةالجودةذات)المرو(الكوارتزلبلوراتالعالم

للجمشتالمنتجةالدولبينالعالمفىمرموقامركزأتحتل

لذهب،وا،سوالما،والكروم،والبريليوم،لبوكسيتوا

والميكاوالمنجنيز،،والمغنيسيومالحديد،وخام،والجرافيت

والقصدير.

،اطوالصلصا،والباريتالعقيقالمناجمتنتجكما

،والفوسفات،لنيكلواوالجير،،لرصاصوا،والنحاس

المحاذيةالاباروتنتح.واليورأنيوموالتنجستن،والتوباز،

أضخمالبرازيلفىويوجد.الطيعىوالغازالنفطللساحل

معظماستخراجويتم.العالمفىالحديدخاممنمخزون

ولايةمنالدولةطرلقعنالأخرىوالمعادنالحديدخام

منالضخمالخزونمعظماكتشفولقد،جيراسميناس

وذلكالشرلنالقرنمنالثمانينياتأوائلخلالالمعادن

بالبرازيل.الأمازونإقليمفي

منتجاتفيالرائدةالدولبينمنالبرازيلتعد.الغابات

المنئالرئيسيالغاباتأشجارأخشابوتعتبر.أمخاباتا

بارانا،صنوبرتسمى،الأروكاريةشجرةمنوتؤخذ،للغابة

منالنباتيالفحمويصنعاخبرازيل.جنوبىفيتنموالتي

الريفيةالمناطقفيللوقودمهممصدروهو،الغاباتأشحار

جانبوإلىللبلاد.والفولاذالحديدصناعةوفى،للبرازيل

والصمغ،،والألياف،الكرنوبيالشمعالغاباتتنتجذلك

.والمطاطوالزيوت،والم!صسرات،وال!دويةوالرأتيئ!

الأسماكالبرازيليونيصطاد.الأسماكع!يد

المحيطعلىالمطلةسواحلهمطولعلىوالقشريات

.الأمازونحوضفيالواقعةالأنهارومنالأطلسى

منأصطيادهاتحمالتيوالقشرياتالأسماكوتتضمن

وتنتجالبحر.وجراد،والروبيانواسردلن،،أضعاباالمحيط

الكرسين.سمكمثلالاستوائيةالأسماكالأنهار

البرازيلجمئأنحاءفيالكهرباءتنتج.الطاقةمصادر

تشغيلويتم.الكهرومائيةالقدرةمحطاتمنتقريبا

فرانسيسكوساووباراناأنهارعلىالكبرىالطاقةوحدات

وتوكانتينز.

محطةبناءأم759عام،وباراجوايالبرازيلبدأت

مقدارهابطاقةبارانالهرعلىإيتايبوسدمنقدرة

توليدفىالمحطةوبدأت.كيلوواط21،ء.....

الضخمالمشروعهذاوأصبح.أم849عامالكهرباء

بعد،العالمفيالكهربائيةالقدرةمحطاتأكبرمنواحدا

بليون18تكلفتهوبلغتام،199عامبناؤهاكتملأن

أمري!جمما.دولار

الذيالنفطمن%05منيقربماالبرازيلوتنتج

دولمنالمتبقيةالكميةمعظموتشتريمشويا،تحتاجه

النباتيوالفحمالحجريالفحمويوفر.الأوسطالشرق

البرازيل.فيالطاقةمنقليلةكميات

المكشوفالزهرحديدمنجم

ديصحمةمساحةعبريمتد

وتمتلك،جيراسمياسولاية

حامم!محرونأضخماجراريلا

مركراوتحتلالعالمفيالحديد

هذاإلتاجفيرائدةكدولةمرموقا

المعدلى.
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القدرةلتوليدالوحداتأهمم!واحدةوأصبحتكيلوواطمليون

العالم.فىالكوومائية

فيالنفطلامستيرادالباهظةالتكاليفكانتولقد

لبرنامجالبرازيلتطويرفيسبباالسبعينياتمنتصف

ويقوم.النفطمنالمعستخلصبالوقودالكحولفيهتستبدل

تقطيرهيتمالذيالسكرقصببزراعةالبرازيليونالفلاحون

وتتصدروقودأ.استخدامهأجلمنالكحوللاستخراج

وفيكوقودالكحولإنتاجمجالفيالدولجميعالبرازيل

وتعتمدكوقود.الكحولتستخدمالتيالسياراتصناعة

علىكليةالبرازيلفيالمصنعةالجديدةالسياراتمعظم

لها.وقوداالكحول

برازيليةسلعةأثمنالبنيشكل.الخارجيةالتجارة

خمسالنمحصولويوفر.الخارجإلىالبرازيلتصدرها

الأخرىالتصديرسلعوتتضمنالتصدير.منالدولةدخل

من3%0منيقربماتنئالدولة.البرازيلصادراتوأثمنأهمالبن

سنويا.العالمدىالننمحصول

للبرازيلالإجماليالوفىالنابخ

ص31%الصناعة
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البراريلفيالإجماليالوطنيالنابخقيمةبلغت

الوطنيوالناغ.م0991عامأمريكىدولار0،8.5،4لم..،،...

مابلدفيتنتجالتيوالخدماتللسلعالكليةالقيمةهوالمحلىالإجمالي

والحكومةالمجتمعخدماتعلىتشملفالحدمات.واحدةسنةفى

والملكيةوالتأمينالماليةالخدماتتشملكما،الشخصيةوالحدمات

تضمكما،العامةوالحدماتوالمواصلاتالسقلوكذلك.والأعمال

والتعدين.والتصنيعالبناءفتشملالصناعةأما.والتحزئةبالجملةالتحارة

السمكية.والثروةلاتوالغااشراعةفتشملالزراعةأط

الفولاذ،والحديدالحديد،وخام،والشاحنات،السيارات

الصويا،وفول،والأحذية،البرتقالوعصير،والبرتقال

وارداتفىالرئيسيالمركزالنفطويحتلوالسكر.

الموادالأخرىالرئيسيةالوارداتوتتضمن.البرازيل

الولاياتوتعد.والقمح،لالاتوا،لأسمدةوا،الكيميائية

شركاءوهناك.للبرازيلالرئيسيالتجاريالشريكالمتحدة

وفرنسا،والأرجنتينالسعوديةمثلآخرونمهمونتجاريون

الغربية.وألمانياوهولندا،واليابانوإيطاليا،وبريطانيا

جيدةطرقشبكةالبرازيلتمتلك.وا!لواصلاتالنقل

أهمالأنهاروتمثل.والجنوبيةالوسطىالهضابإقليمفى

،الطرقمنقليلويربط.الأمازونإقليمفىالنقلطرق

الأطلسيبشاطئالأمازونإقليم،مرصوفغيرومعظمها

سيارةبالبرازيلالحسياراتمتوسطويبلغ.وبالهضاب

البرازيليينمعظمويسافرشخصا.اءلكلواحدة

علىالبعيدةالمناطقفيالسكانبعضويسافر.بالحافلات

.الخيولظهور

بمدينةالبرازيلالرئيسيالحديديةالسككخطيربط

يدوريوسانتوسوتعدباولو،ساووجانيروديريو

البرازيلوتتقدمالبلاد.فيالبحريةالموانئأكبرمنجانيرو

وتطر.التجاريالطيرانمجالفياللاتينيةأمريكاعلى

خمسعبرفاريعالمسماةبرازيليةجويةخطوطشركةأكبر

مطاراتثلاثةوتوجد.البرازيلداخلإلىبالإضافةقارات

بهافيوجدجانيروديريومنطقةأماباولو،ساوبمدينة

عبرهاتمرمدينة09منأكثرالبرازيلفيويوجد.مطاران

.بانتظامجويةرحلات
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البرازيلفيأسرةكلتمتلك.الاتصالاتوسائل

هذهعددنصفيمتلككماأكثر،أوواحدامذياعأ

بالبرازيلوتصدر.أسرةلكلتلفازجهازتقريباالعائلات

الصحفهذهمعظميمتلك.يوميةصحيفة003منأكثر

الاراءمختلفتمثلأ!محفاألىكماالخاصالقطاع

صحيفةالبرازيلفيأهميةالصحفأكثرومن.السياسية

وصحيفةتريدداجورنالوصحيفةباولوساوديفولها

باولو،ساومدينةفىتصدرالتيباولوساوديإستادوأو

ديريوفىتصدرالتيبرازيلديجورنالأودياوصحيفة

جانيرو.

تاريخيةنبذة

الانيعرففيماالهنودعالق.القديمالتاريخ

الأوائل.الأوروبيينوصولقبلطويلةفترةبالبرازيل

جماعةالبلادفيالرئيسيةالهنديةالمجموعاتوتضمنت

غذائهم-فىيعتمدونالهنودوكانوتوبينامبا،الغوارانا

كانواكما.والبحريالبريالصيدعلى-بعيدحدإلى

وكان.المحاصيلويزرعونالغاباتمنالفاكهةيجمعون

أضسبةباأهميةالمحاصيلأكثر)الكسافا(المنيهوتنبات

لهم.

مكونةقرىفيالهمودبعضمنمجموعاتعاشت

مغطاةسقوفذاتطويلةمنازلستةإلىمنزلينمن

المنزلفىالخاصبنظامهاتختصعائلةكلوكانت.بالقش

عدةبآلهةيؤمنونالبرازيليونالهنودوكانالواحد.

والأوانى،السلالويصنعونالدينيةالأعيادويقيمون

يدويا.مصنوعةأخرىوموادالفخارية

عامتورديسيلاسمعاهدةقسصت.البرتغاليالحكم

الحدود.خطانظر:.والبرتعالاسبانيابينأمريكاام494

التيالأرضعلىالحصولفيبحقهاالبرتغالوفازت

امتلاكأجرتغالاوادعت.البرازيلبشرقيالانتعرف

قائدرساعندما،أم005عامإبريل22فيالبرازيل

وقد.الشاطئعلىكابرالألفاريزبيدروالبرتغالىالأسطول

بعضعلىالبرازيلأخشاباسمالبرتغاليونأطلق

الجمربلونتتميزأخشابهالأنوجدوها،التيالأشجار

فاسملذابرازا.البرتغاليةاللغةفىتسمىالتي،المتوهج

.الشجرةتلكاسممنمشتقالبرازيل

بالبرازيلالاستقرارفيالبرتغاليونالمستعمرونبدأ

،الميلاديعشرالسادسالقرنمنالثالثالعقدخلال

فيالأمربدايةفيالناجحةالمستعمراتمعظموقامت

فيسنتيساووفى،الشرقىالشمالفيوسلفادوررمميف!

الشمالفىالممستعمرونألسرماوسرعان.البرازيلجنوبي

السكروكانالسكر.لقصبكبيرةمزارعالشرقي

وقاموا.بالثروةعليهمويعودأوروبافييباعالبرازيلى

والتبغ.،والقطن،الماشيةجلودبتصدير

.بالمزارعللعملالمحليينالهنودالمستعمرونسخر

الأمراضبسببللموتالهنودمنكبيرةأعدادوتعرضت

ثموقتلوا.البرتغاليينمنهمالعديدحاربكما.الأوروبية

للبرازيلالأفارقةآلافإحضارفيالبرتغاليونبدأ

بالهنود.واستبدالهم

علىالهولنديونالمستوطنوناستولى،أم063عامفى

البرتغاليونوطردبيرنامبوكو،بولايةالانيسمىما

مغامرونواكتشف.م4561عابمالبرازيلصالهولندي!ت

وفيعشرالسابعالقرنمنالاخيرالعقدفيباولوساومن

فيماوالذهبالماسالميلاديينعشرالثامنالقرنمستهل

وقدجروسو.ماتووجيراسميناسبولايةاليوميعرف

الداخلإلىالبرتغاليينآلافالاكتشافاتهذهجذبت

.البرتغالإلىالثروةمنالمزيدوجلبت

الغربنحووالمستوطنونالثروةعنالباحثونتحرك

التيالأراضيإلىالميلاديعشرالثامنالقرنأوائلخلال

مناطقبوصفهاتورديسيلاسمعاهدةعليهان!همت

علىوأسبانياالبرتغالوقعتأم075عاموفي.أسبانية

فيمابحقهاالبرتغالبمطالبةاعترفتالتىمدريدمعاهدة

جانيروديريووأصبحت.بالبرازيلتقريباالانيسمى

بحرياميناء،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصفخلال

الماسشحناتالمناجمأصحابأرسلوقدرئيسيا.

الشحناتتلكتأخذالسفنوكانتريو،إلىوالذهب

منام763عامالبرازيلعاصمةوتحولت.البرتغالإلى

مليون.53منأكثروعالقجانيرو.ديمماريوإلىسلفادور

ما008عامإلىالبرازيلفيوالعبيدالمستعمرينمن

وعاش.السكاننصفمنأكثرالعبيدوشكلتقريبا.

وكانت.صغيرةزراعيةمستعمراتفيالمستعمرينمعظم

منيقربماتضممدينةأكبرجانيروديريو

نسمة.001).00

مزارعمنتجاتمنهائلةبدرجةالبرتغالاستفادت

النموحددفقد،ذلكومع.المعدنيةثروتهاومنالبرازيل

وقدللتصنئ.التنميةإعاقةخلالمنللدولةالاقتصادي

البضائالبرازيليونيشتريأنفىالبرتغالرغبت

المنتجاتهذهصنعمنبدلأ،البرتغاليةالمصنعة

بأنفسهم.

ام708عامالبرتغالفرنسااجتاحت.الاستقلال

بينوقعتالتىالحربفيلبريطانياالبرتغاللتأييد

البرتغالحاكمجونالاميروكان.والبريطانيينالفرنسيين

ام808عاموفيجانيرو.ديريوإلىعائلتهمعهربقد

عاموفي.البرتغاليةالإمبرأطوريةعاصمةريوأصبحت
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البرازيل.استقلال

الأولبيدروأعلن

البراريلصاستقلال

الصورةوسط-البرتغال

سبتمبرمنالسالغ-دي

حققوقد.ام282عام

ملكأب!-بيدرو

للبرازيل-جونالبرتعال

دماء.إراقةلدودالحرية

رسمياالبرتغالواعترفت

عامالبرازيلبامشقلال

.ام582

عادتثم.لتصئثلكةالبرازيلالأميرحولأم581

بيدروابنهجونوترك.ام821عامالبرتغالإلىالملكية

البرازيل.حكمليتولى

عامممبتمبر7فىالبرازيلاستقلالبيدرووأعلن

باسمإمبراطوراتتويجهتمشهوربضعةوبعد.ام282

عامدستوراومئالبرازيل،الأولبيدروالإمبراطور

القسوةبمنتهىالبرازيلحكمالإمبراطورولكن.ام482

ضدالحربالبرازيلوخسرت.شعبيتهانخفضتوبذلك

بدولةحالياتعرفالتيالأراضيعنوتنازلتالأرجنتين

،ام831عامالاستقالةعلىبيدرووارغم.أروجواي

خمسالعمرمنيبلغكانالذيلابنهالعرشعنوتنازل

الثاني.بيدرواسمتحتسنوات

السلطةعلىالثانىبيدرواستولى.الثانيبيدروعهد

منيبلغوكانأم841عامللبرازيلكإمبراطوررسميا

حيث،كبيرةتطوراتحدثتعهدهوفىعاما.51العمر

الساحليةالمدنالجديدةالحديديةالسككخطوطربطت

الجديدةالبرقخطوطتحسنتكما،الجديدةوالمناطق

صناعةونمت،الحديثةالبنوكونظامالاتصالووسائل

كثيرةمدارسافتتاحتمذلكإلىوبالاضافة.النسيج

والتعدين.للزراعةمدارسمنهاجديدة

التاسئالقرنمنتصفخلال-المهاجريينآلافبدأ

والدولوإيطالياألمانيا،منالقادمين-الميلاديعشر

وانتشرت.البرازيلجنوبيفيالا!شقرارالأخرىالأوروبية

إلىالكبيرةالحاجةوأدت.بسرعةالإقليمفيالبنزراعة

المصادراستغلالإلىالعالممستوىعلىالمطاطمنتجات

.الأمازونإقليمفيالطبيعيللمطاطالهائلة

فيوأروجواياللأرجنتينمنكلإلىالبرازيلانضمت

(أم087-)1865الثلاثيالحلفباسمعرفحلف

ترسيمإلىالحربأدتوقدعليها.وانتصرواباراجوايضد

.باراجوايان!:.باراجوايمعالحاليةالبرازيلحدود

فيالعبوديةإلغاءقانونصدرأم888عامفي

يعملكانعبد،000.075نحوتحريروتم،البرازيل

العبيدملاكحفيظةالعملهذاأثاروقد.بالمزارعمعظمهم

تحريرمقابلتعويضاتلهمتدفعلموأنهخاصةبيدرو،ضد

ملاكيساندهم،البرازيلىالجيشضباطأرغم.عبيدهم

وبعد.ام988عامالعرش!عنالتنازلعلىبيدرو،المزارع

فطنموذ!كبيرةمزرعة

القردخلالالبرازيل

وقدالميلاديعشرالتاسع

منكبيراعدداضمت

وكان.الأفارقةالرقيق

بحصاديقومونمعظمهم

السكرقصبمحصول

وقد.الأحرىوالمحاصيل

الآخرونالعبيدعمل

مالكمنزلفطخدما

المزرعة.
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ام005

أم063

ام075

8018

م1822

م1888

م9188

م1791

م0391

م4291

م4591

م4691

م0691

م6491

م8591

م8891

البرازيلفىمهمةتواريخ

لىكابرالألفاريزيدروالسرتعاليالأسطولقائدرسا

لدولته.ملكيتهاوادعىالرازيل

عامالرتغاليودطردهمتم،اكبراريلا!ولنديولىااحتل

.أم465

ممطقةحدودلتعييرمعاهدةوأممبالياالبرتعالمنكلوقعت

الجوبية.أمري!طفىممهحاكلحكم

واضاريلالرتعالالرتعاليةالم!جةالعائلةحكمتام182-

حانيرو.ديريومن

.اضتعالع!ا!شقلاا!االراريلأعلمت

الراري!.فيالعموديةألعيت

جمهورية.البراريلأعلت

الأولى.أعالميةاالحربليأ!الياصدالحر!الراريلأعلنت

للحمهورية.رئيسافارغاسجتوليوالسحكريولىنصب

العالميةالحر!فىالمحوردولصدالحر!البراريلأعلمت

المانية.

.المتحدةللأمالبرار!!الضمت

اغرد.احموقجديدد!متورحدد

برازيلياإلىحاليروديريومرعاص!تهاالبرازيلعيرت

حديسا.ألمشتالتيالمدينة

ا!صسة.علىالعسكر!لىالقادةاستولى

للبراريل.المدىالح!صمعودة

مذمرةلأزأ!أطرف!امباشرالانتحا!حديددستورأتاح

.ام069عام

إلىجثمانهوأعيد.باريسفيبيدروتوفيعامينمرور

بيدرويكرمونالبرازيليونومازال.أم229عامالبرازيل

وطني.كبطلالثانى

51فيجمهوريةالبرازيلأصبحت.الجمهوريةمولد

أم198عامدستوراالشعبأقروقد.أم988عامنوفمبر

الجنرالانتخابوتم.المتحدةالولاياتدستورغرارعلى

ح!صموكان.للبرازيلرئيسأولدافونسيكاديدورومانويل

الأوائل.البرازيلرؤساءمنكغيرهاستبدادياحكمافونسيكا

وللايتيمنمميامميونزعماءالرئاسةمنصبتولىماوسرعان

.قوةالولاياتأكبروهماجيراسميناسوباولوساو

منتجاتأنهتالميلاديالعشرينالقرنمستهلخلال

المطاطعلىالمتزايدالطلبالامميويةالجديدةالمطاط

الثروةجلبفيأهميةلهاكانالبنزراعةأنإلا.البرازيلي

(أم19-1918)4الأولىالعالميةالحربوأدت.للبرازيل

العديدوشارك.الدولةفىالرئيسيالتوصئالصناعىإلى

فييعدولم،الحربفيالتجاريينالبرازيلشركاءمن

ونتيجة.الصناعيةبالبضائعالبرازيلإمداداستطاعتهم

هذهمنالكثيرصنعفيالبرازيليةالمصانعبدأتلذلك

عاموفي.والأجنبيةالمحليةالأسواقفيبيعهاوتمالمنتجات

وبدأت.الحربفىالحلفاءإلىالبرازيلانضمتأم719

المحيطفيالزوارقحركةمراقبةفيالبرازيليةالسفن

الجنوبي.ال!طلسي

حدإلىالبرازيليةالمنتجاتإلىالأجنبيةالحاجةقلت

منالبرازيليةالمدنوعانت،العالميةالحربانتهاءلعدكبير

خلالالعملقوةاستقراروعدمالبطالةاستفحال

البنسعرهبطكما.الميلاديالعشرينالقرنعشرينيات

المزارععمالمنآلافوفقدنفسهالوقتفيبسرعة

وظائفهم.أممبيرةا

تناوبوأدى،السياسيالاستقرارعدمح!ذلكازداد

إلىجيرالر،ميناسوباولو،ساومنالجمهوريةساءرؤ

الرئيسوفضل.أم039عامانتخاباتفيأزمةوجود

ساومنلهصديقاداسوسابيريرالويص!واشنطنالمتقاعد

المرشحمنبدلألهخلفالي!صنبريستيسخوليوهوباولو

.الانتخاباتفيبريستيسفازثم.جيراسميناسولايةمن

يساندهمالجيمقضباطمنمجموعةبالجمهوريةوأطاح

ريووجيراسميناسولاياتمنالسياسيونالزعماء

.الأخرىالصغيرةالولاياتوبعضسولديجراندي

جرانديريوحاكمفارغاسحتوليوإشاشئاسةوأعطيت

سوأط.دي

فارغاسأعدام349عامفي.فاركاساستبداد

الدستوررفعوقدقومئا.بطلامنهجعلجديدادستورا

كثيرأالتجاريةومئالاتحاداتالعملساعاتوقللالأجور

لمنالانتخابحقالمواطنينمئجميع.كماالسلطاتمن

هذاوأجاز.والكتابةالقراءةويستطيععاما81عمرهيبلغ

.مرةلأولللمراةالانتخاباتحة!الدلحشور

الدولأغلبمثلرئيسيااقتصادئاهبوطاالبرازيلعانت

سادالذيالكبيرالاقتصاديالكسادخلالوذلكالأخرى

فارغاسوأصبح.العشرينالقرنمنالثلاثينياتفي

معواقعيايتعاملكىالسلطةإلىيفتقربأنهمقتنعاتدريجيا

الاقتصادية.البرازيلمشاكل

جعلهجديدادممتورافارغاسأعدأم379عاموفي

علىرقابةفرضثماصعتبدأدياحكماالبرازي!!يحكم

والممتولى،السياسيةالأحزابنشاطمنوحد،الصحافة

البرازيليونوفقد،البرازيليةالتجاريةالاتحاداتسلطةعلى

مجموعةفارغاسوأوجد.الدستوريةحرياتهممعظم

للعاطلين،الوظائفتوفرالعامةمشارلإلعملمنمتنوعة

ووحدات،والطرق،المطاراتمنالعديدحكومتهوشيدت

شبكةوطورت،والمدارس،الكهرومائيةالطاقةتوليد

ريدونا.فولتافيللصلبمصنعاوشيدتالوطنيةالإذاعة

فىام(9-45ا)939الثانيةالعالميةالحربتسببت

وأعلنت.البرازيليةالصناعيةالبضائععلىالطلبزيادة
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عامالأخرىالمحورودولألمانياضدالحربالبرازيل

أفرادمنفرد000252منيقربماوحارب.ام429

إيطاليا.فيالحلفاءقواتمعالبرازيليةالقوات

القادةأرغم.الدستوريةالحكومةإلىالعودة

الامعتقالةعلىفارغاسم4591أكتوبرفيالعسكريون

غاسبارإيوريكوانتخابوتم.الحكومةرئيسمنصبمن

عامالجديدالدستورأعادثم.بالجيعقضابطوهودوترا

المنتخبةالتشريعيةالهيئةمنحكماالفردحقوقأم469

البلاد.فيالقوانينلإصدارالسلطة

عامللجمهوريةرئيسافارغاسانتخابتمثانيةمرة

اقتصاديةمشاكلواجهتحكومتهأنإلا.ام059

قليلاالبرازيلاقتصادتحسنثمالحاد.التضخممنهاعسيرة

الجيشضباطاممتولىام459عاموفي.فارغاسعهدفى

بحركةفارغاسعلموعندما.السلطةعلىأخرىمرة

انتحر.الضباط

رئيساكوبتشيكجوسيلينوانتخبأم5ء9عامفى

نحوتبعدالتيبرازيلياهىجديدةعاصمةوشيد،للدولة

يأملكوبتشيكوكان.الأطلسيساحلعنكما!...

فيالداخليةالمناطقتطويرعلىالجديدةالمدينةتساعدأن

ديريومنالحكومةانتقلتأم069عاموفي.البرازيل

برازيليا.إلىجانيرو

الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتمنتصفوفى

ألامشثماراتوأحدثت.البرازيلفيالصناعةازدهاربدأ

الكيميائيةوالمواد،السياراتصناعةفىسريعانمواالأجنبية

المناطقمنالبرازيليينملايينالستينياتفيوانتقل.والطب

المصانعفيوظائفعنللبحثالمدنيةالمراكزإلىالريفية

الصناعيالمركزباولوساوأصبحتلذلكونتيجة.الجديدة

الجنوبية.أمريكافيالرئيسي

هانيوانتخابعقبالبرازيلفيالسياسيالتوترازداد

كوادروسواعتقد.أم069عامللبلادرئي!اكوادروس

،الدولجميعمعتجارياتتعاملأنالبرازيلعلىينبغىأنه

إلا،الشيوعيةوالدولالبرازيلبينالتجارةزيادةعلىوعمل

خططهمنالكثيرعارضتبالبرازيلالتشريعيةالهيئةأن

.استقالحكمهمنأشهرسبعةمروروبعد.الاقتصادية

وقدغولارتهوآوالرئيسنائبكوادروسخلف

سياساتتفتحأنالبرازيليونالعسكريونالقادةخشي

علىلتستولىالشيوعيةأمامالبابالاقتصاديةغولارت

بقيادةعسكريةقواتأجبرتأم469عاموفى.البرازيل

تركعلىغولارتبرانكوكاستيلوهومبيرتوالجنرال

الحكومط.رأسعلىالجنرالوأصبح،منصبه

طس!لوالجيقضباطم!ح.العسكريالحكمتحت

تعطيلفىحقهتتضمنالتىالسلطاتمنالعديدبرانكو

نأإلاالكونجرسيختخبالشعبواستمر.المواطنينحقوق

.الانتخاباتفيتحكمالجيمق

البرازيل.اقتصادانتعشالستينياتنهايةوخلال

عمالجذبفىالمدنفيالجديدةالمصانعافتتاحواستمر

مرةلأولزاد،ام079عاموفي.القرىمنالزراعة

لمساعدوقد.الريفيةالمناطقعنالحضريةالمناطقلمسكان

النموعلىعالمياالمنتشرةالتجاريةالمشروعاتكساد

منتصففيذلكوكان،البرازيللاقتصادالبطيء

.السبعينيات

رئيساغيزيلإرنيستوالجنرالأصبحأم749عاموفي

للحكومةالبرلمانيةالمعارضةأيضاغيزيلوواجه.للبرازيل

نظاملإصلاحتشريعااقترحأم779عاموفي،العسكرية

القوانين.عارضواالكونجرسفيالخصمومولكنالقضاء،

كباربعضعلىالقبضوألقىمؤقتا،البرلمانغيزيلوأغلق

العملمنالآخرينعزلثم،التشريعفيمعارضيه

السياسي.

مواجهةفياليومالبرازيلتستمر.اليومالبرازيل

وتصدر،متطورةدولةإلىناميةدولةمنالصعبالتحول

المصنعةالبضائعمنونوعا،كفاكبيرا،عددأالبرازيل

وبدأت.والتعدينالزراعةمنتجاتمنكثيرإلىبالإضافة

المصانعوأعطتعدداتزدادبالبرازيلالمتوسطةالطبقة

فيالأملوالمعادنالكهرومائيةالطاقةووحدات،الجديدة

منالرغموعلىالبلاد.فيإضافياقتصاديتقدم

الطيعية،المواردعلىالمحافظةبضرورةالمناديناحتجاجات

الأمازونغابةمنكبيرةمساحاتإزالةفيالبرازيلبدأت

تطويرها.أجلمنالمطيرة

،أم859عامالبرازيلفيالعسكريالحكموانتهى

رئيسانيفيزألميداديتانكريدوانتخبينايرشهروفي

الولاياتوممثلىالكونجرسأعضاءقبلمنللجمهورية

تولييستطعولمبالمرضنيفيزوأصيب.التشريعيين

السلطةفتولى.مارسشهرفيلهمقرراكانكماالسلطة

منصبفيانتخبالذيسارنيخوزيهمؤقتكرئيس

سارنيوأصبحنيفيزتوفىإبريلشهروفى.الرئيسنائب

دستوريتعديلعلىبالموافقةالكونجرسقامثمرئيعسا.

للرؤساءالمباشرالانتخابعلىينصأم859عام

ما869عامنوفمبروفي.الشعبأفرادبوساطةمستقبلا

تشريعيةوهيئةجديدانيابيامجلساالبرازيليونانتخ!ب

عامة.

ساريالجديدالدستورأصبحام889عاموفي

فيرناندوام989ديسمبرفيالشعبوانتخب.المفعول

الفسادتهمةوجهت.للجمهوريةرئيساميللوديكولور

حصولبرلمانيةتقصيلجنةوأثبتت.ام299عاملكولور



دبلأا،يليزلبراا822

امشقال.مشروعةغيربويقةماليةامتيازاتعلىكولور

وأصبحلالتقصير،أدينأنلعدأم299ديسمبرفيحصلور

وفيللبلاد.رئيساعرانكوأوجولحمتواتمارالرئيسنائب

رئيساكاردوصعوهنريكفيرنادوانتخب،أم499أكتوبر

ديسمبرفىكولورساحةالعلياالمحكمةبرأت.للبرازيل

.ام499

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

رحجوو،دماأ

حوريهسيلفا،إيألدرادا

بيدرو

يليارابر

ليحريأبورتو

دتيويزهورليلو

بيلي!ا

يعوميرأ،فسموتمتي

لص،ودرمالأا

لو،لارابا

لهر،بيورس

جمترا

توضأ،تموودلرلتو!ا

هيتور،سدولو-شيلا

المدن

رسيص

حايررديريو

ساشوس

،:!سا؟

تاريجةنجذة

طبيعيةمعالم

تهر!اديرا،

ماراحو

رودسلفا

ليراتا!ور

سوناصا

ملةذاتأخرىمقالات

تييةاللامريكاأ

أد!،تيميةاسلااأمريكا

للغةا،ليةتعاضا

يلراضاجور

لعقيقا

بمم!لملاا

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-ا

المحاح-دالوطيةالحكومة-أ

اهسملحةأغواتاهـالمحليةالح!صمة!

السياسةخ

السكان-2

السكادعدد-أ

الرقيةالسلالات!-

المعيشةأنماط-3

الترويحوسائلهـ-المدنحياة-أ

الديانة-والريورحياةب-

التعليمرالملاسخ

والشرا!الطعامد

الفنون-4

والمناغالسطح-5

للاماروداإقليما

الشرقيالشماليالإقليمب-

والحنوبيةالوسصالهضابإقليم-ح

لاقتصادا-6

الأسماكصيد-والخدماتمؤ!سسات

الطاقةمصادر-التصسئرب

الحارحيةالتجارةحالرراعة-ح

والمواصلاتالمقلطالتعدي!-د

الاتصالاتوسائل-يالعالاتهـ-

تاريخيةنبذة-7

أسئلة

العالم؟دولبيرالمساحةحيتمرمراخهاالبراري!!تحمامدلىأيإلى-أ

البراريل؟!ىاشئيسيةاضلاتةااضيةالأقاكيماما-2

البراريل.فيالقديمةالأحياءتواجههاالتىالمشاكلسفر!راد-3

؟ولمادا؟لراريليامديةلتحيدتأي!4

اضازيل؟إلىالأيارقةالبرتغاليولىأحضرلمادا-5

الراريل؟منيأتيالديالعالمىالبرمحصوليملغ!كا6

انراريل؟فطشعبيةالأكترالرياضةما7

الثاني؟بيدرومنالراريليودالعبيدملاكعضصلمادا-8

للبراريل؟اشسميةاللعةما-6

؟الوقودمصادرالبراريليونالفلاحولىطوركيرو01

بدأ،للاتينيةاأمريكا:نظرا.لأدبا،ريلىلبراا

(.الميلاديعترأضاسعااغمرر)ا

لتخططعالميانموذجاتعدالتىالبرازيلعاصةيراردليا

البرازيليةالحكومةبدأت.وحديثواسعنطاقعلىالمدن

خلالقفرمكانفيقاحلةأرضعلىبرازيليامدينةبناء

اليومالمدينةتشتهر.العشرينالقرنمنالخمسينيات

عدديبلغ.الرائعالحديثوعمرانها،المنظمبتطورها

وسطشرقبرازيلياتقع.نسمة503.141سكانها

ديريوغربشمالكم079نحوبعدوعلى،البرازيل

السابقة.العاصمةجانيرو

الجومنإليهانظرنالوبحياممتدةتبدو.المدينة

المنطقةهذهتدعى.وسهممستلقوسش!صلعلىلظهرت

مكتبمقرأبنيةوتتضمن،الثلاثالقوىذاتبلازا

وإلىالعليا.والمحكمةالعليا،التشريعيةوالهيئة،الرئيس

تجاورهافخمةاصطناعيةبحيرةتقعالبلازامنالشرق

برازيليا.جامعة

العامةالساحةغربالأشجارعريفتكتنفهشارعيمر

تاجشكللها،جميلةأبنيةجانبيهعلىتقعحيثللبلازا،

الأعمالمراكزالمدينةوسطفيويقع.الأشواكمن

ومناطق،الثقافيةوالمناطق،والصناعيةالتجاريةوالمناطق

يتقاطعالتيالمنطقةفيوذلكحافلاتومحطة،الترويح

قصبةطولوعلى،الغربأقصىوفي.والسهمالقوسفيها

وميادين،للفنادقمجمعفيهامناطقتوجد،السهم

.ومعارض،موسميةوأسواقللملاهىومدن،رياضية



283عنصر،يميومسودلبراا

بمبانيهابرازيلياتشتهر

مبىيضم.الحديثة

فىبرجينالكونجرس

فيهماالصورةمقدمة

.الكونجرسمكاتب

بناءفىالسوابيجتمع

)يسارا(أسطوانىشكله

الشيوخمجلسويجتمع

وفى)يمينا(قبةلهبناءفى

حكوميةأبنيةالخلف

.أخرى

المبانيهذهومنالحدشة،بمبانيهابرازيليامدينةتشتهر

برجينيضمالذيالأسطوأنيالشكلذوالكونجرسمبنى

،افىابلاجتماعاتوظعاتالكونجرسمكاتبفيهما

أبنيةالخلفوفي.قبةلهبناءفىالشيوخمجلسويجتمع

.التاجشكلعلىوكاتدرائية،أخرىحكومية

منحنىطولوعلىوجنوباشمالآالسكنيةالمنطقةتمتد

أقيمتشققفىوعائلاتهمالحكومةموظفويسكن.القوس

أربعةوكل.طوابقستةمنالمكونةالمبانيمنصفوففى

وملاعبهومسارحهأسواقهلهمصغرامجتمعاتشكلأبنية

الابتدائية.ومدارسه

الحكومةأنشطةعلىبرازيليااقتصاديرتكز.الاقتصاد

صناعةأما.المدينةفيالعاملينمعظمتوظفاقيديةالاف

تستوعبحكوميةغيرجهةأكبرفهيوالتشييدالبناء

المركزية.الحكومةبعدالعمالة

أوليفيرادوكوبتشيكهوسيلينوكانتاريجة.نبذة

مأ559عاممنبرازيليابناءحركةورائد،للبرازيلرئيسا

نأاخرونوبرازيليونكوبتشيكأراد.أم069وحتى

ريوالساحليةالمدينةخارج،الداخلنحوالعاصمةينقلوا

البلادمنالداخلىالقسمفيالاستقرارلتوطيدجانيرودي

طور.أم569عامفىبرازيليابناءفبدأالمتطور.غير

المدينةمخططكولمشالوسيوالبرازيلىالمعماريالمهندس

العديداخر،برازيلىمهندسوهونيميير،أوسكاروصمم

ديريومنالعاصمةنقلت.العصريةالعاصمةأبنيةمن

وشيدت.ام069إبريل21فىبرازيلياإلىجانيرو

البلاد.أجزاءوبقيةبرازيليابينتربطعامةطرقاتالحكومة

تطويرعلىهذهالجديدةالمواصلاتطرقساعدتلقد

البرازيل.منواسعةأجزاء

زعيماكانام(.639-)1884راجيندرابراساد،

شمالىفىولدالهند.فيالوطنىالنضالحركةفىبارزا

محاميا.وأصبحكلكتا،فيتعليمهبراسادتلقىبيهار.

ذلكومنذ.ام179فىغانديبالمهاتمابراسادالتقى

الحركةتنظيمفيغانديمعوثيقةبصورةعملالوقت

أصبح،ام369وأم349بينالواقعةوخلال.الوطنية

للجمعيةرئيساوأصبح.الهنديالوطنيالمؤتمرلحزبرئيسا

فياستقلالهاعلىالهندحصلتعندماالتأسيسية

الهنديالدمستورأصبحعندما،ام059وفي.ام479

للهند.رئيسأولبراسادانتخب،المفعولنافذالجديد

.أم629عامحتىللجمهوريةرئيساوبقي

الأخلاقيةبالقضاياالمتعلقةغانديأفكاربراسادتقبل

الهنديةالثقافةعلىالحفاظعلىوحرص،والسياسية

نشوءإلى،بعفالأحيانفي،ذلكأدىوقدوتطويرها.

الهند.لوزراءرئيسأولنهرو،لالجواهروبينبينهخلافات

من3يميوسودالبراعنصر.عدصر،يميومسودلبراا

الذريورقمه3!،الكيميائيرمزه،النادرةالأتربةعناصر

م525حرارةدرجةعند809.041الذريووزنه،95

العالمكان.الكثافةانظر:30جماسم754.6وكثافته

اكتشفمنأولفلسباخفونالبارونالنمساويالكيميائي

يسمىماأملاحفصلعندما،أمء88عامالبراسوديميوم

اكتعسب.ونيوديميومبراسوديميومإلىالديديميومبعنصر

الأخضرالجزءأوالقسمفييحصللأنهالاسمهذاالعنصر

عناصرمننحوأفضلعلىفصلهويتم.الديديميوممن

وأالأيونيالتبادلعمليةبوساطةالأخرىالنادرةالأتربة

بالمذيب.الاستخلاص
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عندويغلي،م3195درجةعندالبراسوديميوموينصهر

معدنفيوخاصة،مفيدةسبيكةيكونوهو.م.05253

عناصرمنخليطوهوالكلوريدي(،الخليط)معدنالميسك

أسودمسحوقالبراسوديميوموأكسيد.النادرةالأتربة

أملاحاأوخضراءمحاليلليشكلالحمضفىيذوب

صناعةفي،هذهالبرامبوديميومأملاحوتستخدمخضراء.

.دالزجاجوالطلاءالزجا!لتلوينالخزف

.النادرةالاتربة،الكيميائيالعنمرأيضا:انظر

فيها،مدينةوأكبرتشي!جا،جمهوريةعاصمةلراع

عدديبلغ.مهماوتعليمي!ثقافئامركزاكونهاعنفضلا

تدعىالتي،براغوتعد.نسمة828/918.1سكانها

أوروبافىالمدنأقدمإحدى،التشيكيةباللغةبراها

برأغكانتتشيكيا.وسطفلتافانهرعلىوتقع.الوسطى

وكانتكنائسها.كثرةبسبببرجالمائةمديةتدعى

بأضرارتصبلمالتيالقليلةالوسطىأوروبامدنإحدى

ام(.9-45ا)939الثانيةالعالميةالحربخلالكبيرة

طرفىبنويربطفلتافا.نهرضفتيعلىتقع.المدينة

منالمبنىتشارلز،جعسرويعتبرالجسور.منعددبراغ

مساحةتبلغ.شهرةالجسورأكثر،التماثيلوتحفهالحجر،

المناظرذاتالتلالمن2اكم08حواليبراغمدينة

الجميلة.الطبيعية

مقراالأياممنيومفيكانتالتي-براخقلعةوتربض

ا!مفةاعلى(،القلعة)تلهرادتشانىفوق-بوهيميالملوك

منعددابراغقلعةمنازلوتضمفلتافا،نهرمناليسرى

منجزءفيالجمهوريةرئيسويسكن،الفنيةالكنوز

وأبنيةالقديمةالجميلةالقصورمنالكثيروتحف.القلعة

إحدىوهي،والملتويةالضيقةسترانامالاشوارعأخرى

الهضبة.أسفلفىوتقعبراغنوأحى

على-التاريخيبراغمركز-القديمةالمدينةوتقع

دارتقعكما.هرادتشانيقبالةفلتافا،نهرمناليمنىالضفة

القديمة.المدينةساحةفيتينوكنيعسةالقديمةالبلدية

الرأبعالقرنخلالبنيتالتي،القديمةالبلديةداروكانت

السنين،منلمئاتالمدينةحكومةمقر،الميلاديعشر

عشرالاثنيللحواريينوتماثيلشهيرةساعةعليهاويوجد

هس،لجونتذكاريتمثالوينتصب.ساعةكلفىتتحرك

الخامسالقرنفيعاشالذيأممنسياالدينىالمصلح

الكنيسةتينكنيسةوكانت.الساحةوسطفىعشر،

ويوجد.جونهس،انظر:.الهسيينللمصلحينالرئيسية

تشارلالملكأسسهاالتى،تشارلجامعةأبنيةمنالعديد

القديمة.المدينةفيام348عامبوهيمياملكالرابربم

تقعالتي،الجديدةالمدينةفيالتجاريبراغمركزويقع

منالكثيربنيقدوكانالنهر.منأليمنىالضفةعلىأيضا

عشرالتاسعالقرنخلالالجديدةالمدينةفيالأبنية

تلتقىشمارعهىالتى-فينسيسلاسساحةوتعد.الميلادي

الفنادقامتدادهاعلىوتوجد،جانبيهعلىالأشجار

ونشاطاحركةالشوارعأكثر-أخجاريةأوالمحلاتوالمطاعم

ساحةطرفيأحدالوطنيالمتحفويحتل.براعفى

القديمةبراغمدينةساحة

التاريحية.الأب!يةتحفها



أمامفينسيسلاسالقديستمثالوينتصب.فينسيسلاس

عنفضلا،المتاحفمنأخرعددبراغفيويوجد.المتحف

المومميقية.والقاعاتالأوبراودوروالمسارحالمكتبات

وجنوبيهابرأغشممالىفىالسكنيةالمناطقوتقع

الضواحيفىخاصةالمصاببصورةأقيمتوقدوغربيها.

والشرقية.الجنوبية

وكانت.التشيكمنبراغسكانمعظم.السكان

الثانيةالعالميةالحربقبلكبيرةألمانيةجاليةالمدينةفيتوجد

بعدالألمانمعظمطردتمأنهغيرأم(،أ-ء49)939

الهجرةعلىالحكومةفرضتهاالتيالقيودوبسبب.الحرب

قليلا.إلاالحربنهايةمنذالسكانعدديزدلم،براغإلى

بنيقدوكان.السكنبيوتفينقصمنبراغوتعاني

العشرين،القرنأوائلخلالالمدينةفيالمنازلمنالعديد

العشرينالقرنمنتصفومنذلها.يرثىحالةفيوهي

الضواحي.فيالأبنيةمنكبيرأعدداتبنيالحكومةأخذت

شعققفييقطنونالسكانمنالكثيريزاللاأنهبيد

المدينة.فيمزدحمة

الصناعيةالمراكزفيالأولىالمرتبةبراغتتبوأالاقتصاد.

أهميةالصناعيةالمنتجاتأكثروتشملتشيكيا،فىالرئيسية

والسياراتوالجعةالطائراتمحركات:براغمدينةفي

وأجزاءوالأثاثالديزلومحركاتالكيميائيةوالمواد

وعربات،المجهزةوالأغذيةالبصريةوالأدواتالالات

الحديدية.للسككمهمامركزابراغتعدكما.الترام

خلالأسعستقدبراغتكونأنيرجحتاريحية.نبذة

مركزالتصبحنمتماوسرعان،الميلاديالتاسعالقرن

مقراالمدينةأصبحت،الأوقاتمنوقتوفيمهما،تجاريا

كاتدرائيةفيتتويجهميتمكانالذين،البوهيميينللملوك

حكمالذي،الرابعتشارلالملكشيد.كمافيتوسالقديس

المهمةالمبانيمنالكثير،الرومانيةالإمبراطوريةكذلك

عامبراغفيالوسطىأوروبافيجامعةأولوأسس

خلالبراغفىالهسيالدينيالإصلاخوبدأ.ام348

خلالشديدبدماربراغوأصيبتعشر،الخامسالقرن

ذلك.تلتالتىالدينيةالحروب

عامبراغفيالثلاثينالسنواتحروبوبدأت

ضدالبروتستانتالبوهيميونثارأنبعدام618

وأخفقت.الكاثوليكالرومانمنالهابسبيرجيالإمبراطور

الحربنهايةحتىبراغهابسبيرجعائلةوحكمت،الثورة

ذلكفي،المدينةوأصبحت،أم189عامالأولىالعالمية

.الجديدةالتشيكوسلوفاكيةالدولةعاصمة،العام

الثانيةالعالميةالحربخلالبراغالألمانالجنوداحتل

عاموفي،التشيكوسلوفاكيينمنالكثيرالألمانوقتل

الجيشدخلأوزارها،الحربوضعتعندما،ام549

285البرافين

الشيوعيالحزبوتسلم،براغ)السابق(السوفييتي

فيالسلطةمقاليد،السوفييتمنبدعم،التشيكوسلوفاكي

.م8491عامتشيكوسلوفاكيا

مركزاوجيزةولفترةبراغأصبحت،أم689في

الزعماءأنإلاتشيكوسلوفاكيا.فيحرةإصلاحلحركة

فيللحركةحدوضعوتم،بذلكيسمحوالمالسوفييت

منوالجنودالدباباتبراغاجتاحتأنبعد،أم689

شيوعيةشرقيةأوروبيةدولعدةومنالسوفييتىألاتحاد

كانت،العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخروفي.أخرى

السيطرةنهايةإلىأدتالتيللحركةمركزاكذلكبراغ

انتهتأم399عاموفيتشيكوسلوفاكيا.فيالشيوعية

همادولتانمكانهاوقامت،التشيكوسلوفاكيةالدولة

براغوظلتسلوفاكيا.وجمهوريةتشيكياجمهورية

لتشيكيا.عاصمة

سلوفاكيا.تشيكيا؟أيضا:انظر

فيادشحيوعيدلحزبالرسميةالصحيفةكانتاليرا!دا

الشيوعيالحزبفقدأنإلىالسابقالسوفييتيالاتحاد

.ام199عامفيالسوفييتيةالحكومةعلىالسيطرة

بطرسبرجسانتفىأم219عامفيالبرافداتأسست

لينينانظر:فيها.الرئيسيينالمساهمينأحدلينينكانحيث

أكبرمنواحدةأوجهافيالصحيفةوكانتآي..!ى

العالم.فيتوزيعاالصحف

أساسايستخدمالنفطمنتجاتمنمهمنوعاليرا!ين

مصابيحكانت.القطرانزيتأيضاويسمىالوقودفي

للإضاءةالأساسيالمصدر،مضىفيما،البرافين

صناعةمجالفيأحيانا،البرافينعلىويطلق.الاصطاعية

الكيروسين.النفط

،كنديوجيولوجيطبيبوهوجسنر،أبراهاملممجل

،ام854عامبالتقطيرالزيتلتكريرطريقةاختراعبراءة

وقد.الكيروسينسماه،الإضاءةلبرافينمحسناوأنئنوعا

علىأطلقثمومن،الحجريالفحممنالزيتصفى

الفحم.زيتأيضامنتوجه

ويعالج.النفطتكريرلعملياتنتاجالبرافين.الإنتاج

مركباتمثلبهالعالقةالشوائبلإزالةالبرافينالمصنعون

ويخلط.الأروماتيةالهيدروكربوناتوبعضالكبريت

لإزالةالكبريتأكعسيدثانيمثلملائمبمحلولالبرافين

الشوائب.

وهي،الهيدروكربوناتمنمزيجالبرافين.الخصائص

.والكربونالهيدروجينعنصريعلىتحتويمركبات

م.053و.0551بينماالبرافينغلياندرجةوتتراوح
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ويستخدم..،8حواليكثافتهأوالسوعيثقلهويبلغ

الحشائشمبيداتصناعةوفيالوقود،فىالبرافين

.الهيدروكربون:نظرا.والحشرات

.روخلصاا:أيضانظرا

نرنسي،فنالتأم(.1639)882!جورج،براك

المذهبوديكاسوهوطورالعشرينالقرنأوائلوفي

علىرئيسيتأثيرذاكاداشس!فيأسلوبوهو،التكعيجي

وفنانونبراكحاولبعد.فيماالتشكيلىالتصويرفن

الأساسيةالهندسيةالأشكاليرسمواأنآخرونتكعيبيون

التكعيبيةالرسوممنكثيرفيالأشكالإنإذللأشمياء،

تقريبا.التمييزصعبة

)الكولاج(،الترديملفرالمبدعينأوائلمنبراككان

علىأخرىوموادوصحفاقماشمنقطعايلصقوكان

فيلقنيةأيضااستعملكما.التصميملإغناءرسوماته

الخشبية.أ!ذراتواوالرخامالنسيجسطوحبهاقلدالرسم

طبيعةذاتعناصرمستعملأاللوحاترسمفيبراكامشمر

زحتىأم949عامفمنذ،المنيةوافتهحتىوذلكتكعيبيية

الامشديو،أ!داخ!!كبيرةصورثمانىرسمأم569عام

بعضهاووصلهاالأشياءترتيبعلىقدرتهأظهرماوهذا

.الفراغفيمدعفبمهارة

لاهافر.فيودرسفرنسافيارجنتويلفيبراكولد

.مميزانبولالفرنسيالفنانأسلوبالاولىصورهتعكس

عملفيالتركيبالمحكمةالأشكالفيسيزانتأثيريظهر

بالمميزاتأيضابراكتأثر.ليستاكقربالطريقبراك

الإفريقى.النحتفيالمعالمالواضحةالهخدسية

اشتهرأستراليرسام(.أم029)جور،براك

هذهتعودحميلا.يبدوبشكلوالمرتبةالدقيقةباعماله

للأساتذةالمبحرةبراكجوندرأساتإلىأصلاالأعمال

سورا.جورجالتنقيطيالفرنسيالرسامولأعمالالقدماء،

سورا.رائعةالاعمالهذهومن.جورجسورا،انظر:

،الفراغفىالتأكيدعلاماتيضعأينبراكعرف

ومستو.منبسطمنفردسطحعلىالعملتأليفوأهمية

منمشاهدتتضمنسهلةمواضيعاختيارأهميةتعلمكما

قاعاتفىوالراقصينالزفافوحفلاتوالحاناتالشارع

.الأشخاصورسحومالسباقوميادينالجمبازوأبطالالرقص

مدرسةفيوتعلم،ملبورنفيبراكجونمميسلولد

عامأطمدرسةواصئمديراللفنود،الحكوميةملبورن

.أم639

القانونأبوأم(.268-؟)ديهلريبراكتون،

بقوانينيتعلقماالمسمىمؤلفهيكمللم.الإنجليزي

المبكرةالتعليقاتمنواحدايعتبرالديإنجلتراوعادات

تعليمابراكتونتلقى.الإنجليزيالقانونتاريخحول

فيقاضياعم!،الملكيةالخدمةفيموظفاوكاندينيا،

رئيساأصبحأم264عاموفي.أم452عام

ومستشارابارنستيبلكاتدرائيةفيللشماسين

إكستر.لكاتدرائية

القرنفيالإغريقالنحاتينأتهرأحدبراكسيتيليس

أضفواالذينالنحاتينأوائ!!أحدكان.الميلادقما!اشابع

عنمبتعدا،بشريةصفاتالإغريقيةالوثنيةالمعبوداتعلى

النحاتونبهااهتمالتيالمهيبة،البعيدة،الصارمةالأشكال

.السابقونالإغريق

الإنساني.الشكلجمالنحتفىبراكسيتيليسبرع

براكسيتيليس،تماثيلمنأيبقاءعدممنالرعموعلى

مثلتولكنهاتماثيلهقفدترومانيةإغريقيةنسختوجد

جيدا.تمثيلاأسلوبه

نىتقعمحليةحكومةمقاطعةوورتبراف

والمروجالأشجارفيهاوتكثرلمانجلترا،لر!سشايرشرقى

وفيها.نسمة.00839سكانهاعدديبلغ.الجميلة

المدنوتزيينالآجر،صنعتشملتقليديةصناعات

الهندسيةكالصناعاتمتنوعةأخرىوصناعات،بالحدائق

سريعةالجديدةالمدينةهذهفيتتركزالتيوالإلكترونية

والمؤسساتالشركاتمنللعديدمكاتبيوجدالتطور.

الأرصادمكتبالمثالسبيلعلىمنها،البلدةهذهفي

.المتعددةالمراكزذوالجوية

.نيوتاونبركشايربمأيضا:ان!

البراكير(.)دراسةالبركان:انظر.علم،اليراكين

الواقعةالهندومميةالمعابدمنمجموعةريرا!ظ

بنيتوقدبإندونيسيا.جاوهوسطفييوجياكارتا،قرب

،المقمرةاللياليوفى.الميلاديالتا!يعالقرنخلال

مسرحاللمعابدالخارجيةالباحاتإحدىتستخدم

انظر:.الطلقالهواءفيراماياناالملحميةالقصيدةلتمثيل

رامايانا

المعبدخصمصوقد.أبنية!ستةمنالمجموعةوتتألف

المزعومالهندوسلإله-ضخامةأكثرهاوهو-الرئيسي

رامايانا.منمشاهدتصورتماثيلالمعبدفيوتوجد.شيفا

المعبديضمكماالمعبد.فياشئيسىالتمثالشيفاويمتل

هندوسيةآلهةثلاثةوهيوجانيشا،ودورجاأجاستيا،تماثيل

الذيوالثورلنانديالأخرىالمعابدوتخصمص.أخرى

وفيشنو.وبراهماشيفايمتل!
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فيلممارون.(م7981-3381)نسهايو،مربرا

الرومانسيةللسيمفونياترائداأم088عاممنذاعتبرمميز.

مشاهيربينيصنف.الحجرةوموسيقىوالكونشيرتو

برامزموهبةتكنلم(.ألمانيةفنية)أغنياتليدرلفنالمبدعين

منالأولىوالسنينشبابهوامئخلالنطاقعلىمعروفة

يذمؤلفكأستاذبهالاعترافتدريجيانالولكنه.عمره

الغربيةالموسيقىأنواعكلتقريبابرامزآلف.فذةشخصية

أعمالهأشهرتتضمن.والباليهللأوبراالموسيقيةالقطعماعدا

البيانو،علىمنفردلعزفولحنينالأرلغسعيمفونياته

الرقصاتالأوركسترابموالكمانعلىالكونشيرتو

ومؤلفته،الموتىلإراحةألمانيةترتيلةأيضاكتب.المجرية

اللبى(.فيجنليدالمشهورة

للعزفموسيقيةمقطوعاتعدةبرامزألف.مؤلفاته

راقصةلأكنياتألحانمجموعةأشهرهاالبيانوعلى

فانتازيةوألحان،نظاميةغيرحرةموسيقيةوألحان،عاطفية

الفاصلة()الألحانوإنترميزوس(تقليديةغير)ألحان

علىللعزفالموسيقيةمؤلفاتهومنالفالتس،ومومميقى

السلمعلىإ..فيوشيزرو.الأولىالسوناتهألحانالبيانو

أم(.851)الثانويالموسيقى

.شهرةأعمالهأكثرمناليو،برامزكونشيرتوتعد

أم(،-8ء8518)4الاولىالكونشيرتوأعمالهتتضمن

البيانو،علىكونشيرتووهيأم881عاموالثانية

المزدوجةوالكونشيرتوأم(بم)878الكمانوكونشيرتو

الغنائيةمؤلفاتهأماأم(.)887والفيولونسيل(اللكمان

مغنيغنيهاألمانيةأغنية002منأكثرعلىتحتويفهي

بماوالرباعيةالثنائيةالألحانمنوكثيرواحدةالةعلىواحد

يرافقهالاأويرافقهالايبسلابدرلفالتسرقصاتفيها

بالإضافة.ألمانيةشعبيةلأغنياتوترتيبغنائيةمقطوعات

مؤلفاتلهفإنوكونشيرتوتاته،برامزسيمفونياتإلى

الألمانيطاللوتىترتيلةواسئمثلمجالوفيمرموقة

والكورسالمنفردوالغناءوالسوبرانوم(8681-81ء)7

الإنجيلمنمقاطععلىالأعمالهذهترتكز.والأوركسترا

.التقليدياللاتينيالقدابم!مومميقىعلىمنهاأكثرالألمانى

للغناءام؟)986التوملحمةقصيدةأيضئابرامزكتب

والاغنياتوالأوركسترا،الرجالوكورس،الرنانيالمنفرد

أم(.98)6إنجيليةلنصوصالجديةالأربع

السماعفيمتعةالغربيينالمستم!نكليجدلا

أحيانا.الوجدانيةالعاطفةفيالممعنوأسلوبهبرامزلموسيقى

المو!ميقيةالأوساطفيالجدلتثيرموسيقاهتزالولا

الموسيقىعلم)خبراءالموسيقىمؤرخيبينوخصوصا

الصحئالمتناسقالتطورأنيعتقدونالذين(ونظرياته

نأويجدونبرامز،أغفلهقدالألمانيالموسيقىللأسلوب

الأرلعبسيمعونياتهاشتهرألمانياملحناكانبرامزيوهانس

وأغسياته.أممورساوموسيقىوالكونشيرتو،

بجوستافمرورافاجنرالموسيقيمنانبثقالأسلوبهذا

.شونبرجارنولدوحتىشتراوسوريتشاردماهلر

،الإعجابأشدبيتهوفنبموسيقىبرامزآعجب

الموجودةوالتراكيبالكلاسيكيةالنماذجبرامزواستعمل

أطلق.الرومانسيةلمؤلفاتهكوسيلةبيتهوفنموسيقىفي

مميمفونيةاسمالأولىبرامزسيمفونيةعلىالناسبعض

.العاشرةبيتهوفن

فىالازدواجيةهذهالموسيقىنقادمنالكثيرانتقد

فيكبيرةمساهمةساهمأنهعلىاتفقوأولكنهم،الأسلوب

المتعددةللأساليبالمنفردةممارستهخلالمنالموميقىإثراء

بشكلموضوعاأوموسيقيةفكرةبوساطتهاكررحيث

برأمزمقطوعاتالموسيقىخبراءقدرماكثيراومتغير.متنوع

تقدير.خيرالألمانيةالفنيةوأغنياتهالبيانوعلىالصغيرة

مهندسأم(.451-441)4دوناتوبرامنت،

صمم.الإيطاليةالنهضةعهدفيظهرورساممعماري

وهوام،051عامالمعبد،يدعىالذيدوناتوبناءبرامنت

صلبحيث،مونتوريافيبييتروسانكنيسةفييقع

معبدنسقعلىالبناءهذابرامنتصمم.بطرسالقديس

لكنيسةالأصليةالتصاميمطوركماصغير.مستديرروماني

فيبلفديرفناءأيضاوصممروما.فيبطرسالقديص!

.ام513عامالفاتيكان
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مالىالروا!عمدمتالعلىئيأم051عامأكملالديبرامتمعبد

بطرسالقديسصلصأريعتقدالتىمارردىالكميسةاقيمت.القديم

فيها.قدتم

اهتماماتهكانت.إيطاليافيأوربيسوقرببرامنتولد

تدريبهتلقى.والرياضياتالتشكيليالتصويرفيالأولى

المعماريالمهندسلورانا،لوسيانوإشرافتحتالمعماري

منلفترةميلانومديمةفىبرامنتعاش!أوربينو.فيالأول

ال!ثاردرسحيثأم994عامرومافياستقرثم،الزمن

المعماريالفنعلىالواسعولاطلاعه.القديمةالرومانية

الثانىويوليوسالسادسألكسندرالباباعينه،القديم

بناءلمادتيإحياؤههوبرامنتبهعرفماأشهرمهندسا.

والجص.الأس!نتوهماقديمتينرومانيتين

إد!رؤيتهيمكنلاواحدةخليةذوكائناباصم

ذاتالأولياتإلىالكائناتهذهمثلوتنتميبالمجهر

.واحدةحليةدودقيقحيوادالبراميشوم

المياهومجاريالبركفيالبراميسيومويعيمش.أ!احدةاالخلية

الحركة.بطيئة

ويكون.مائيةمادةمنالأميبامثلالبراميسيومويتكون

ويحتويالماء.داخلالشكلوحبيبيالسطحعلىظاهرا

أصغرالأقلعلىواحدةأخرىونواة،كبيرةنواةعلى

ححفا.

فهناكالأميبا.فيمماأكثرخاصةتراكيبأطبراميسيومر

مثليبدوثابتاشكلاالجسمتعطىصلبةخارجيةطبقة

يسمىدقيقشمعرانبراميسيومويغطيالحذأء.قاعدة

أهدابه.علىبالضربالماءسطحعلىويعوم،الأهداب

فيتقعالأليافمنشبكةعبربالجسمالأهدابوتتصل

أحدفيثقبعبرغذاءهالبراميسيوموشناول.الجسمأسفل

أنبوبإلىيؤديالذيالفمىالأخدوديسمىجانبيه

إلىوتمرالغذأئيةالمادةتتكورالمريءوفيء.المرييسمى

غذائية.فجوةشكلفىوتوبلازمإا

لتخرج،الكائنفيالفجوةتحركعندالغذاءويهضما

وللكائن.الشرجيةالفتحةتسمىفتحةمنالفضلات

باسمويعرفان،وتختفيانتظهران،الشكلنجميتاعدتان

إلىينتقلالذيالزائدالماءوتجمعانالقلوصتين،الفجوتين

.الخارخ

منلشقينالانشطارطريقعنالبراميسيومويتكاثر

فىجديدمريءيتكونثمأولأ،النوياتتنقسم.منتصفه

وبعد،الأماميالنصففيشرجيةوفتحةالخلفيالنصم!

شكاثر.وقدمنفصلينكائنينإلىالبراميسيومينقسمذلك

منأحدهماكائنانيقتربحيثجنسياالبراميسيوم

الإقتران.العمليةهذهوتسمى.النوياتويتبادلانالآخر

عدةوينقسمالبراميسيومينفصلالإقترانحدوثوبعد

فإذاحدرا،مسلكاأحياناالبراميسيومويسلكمرات

وارتد،أهدابهبتحريكبادر،مستحبغيربمؤثراتصل

المؤثر.منهاربا

.الأوليات:أيضاانظر

ألمانيمياسي(أم299-191)3فيلي،برانت

منأستقال.أم969عامالغربيةلألمانيامستشاراانتخب

كانأعوانهأحدأناكتشفأنبعدأم749عاممنصبه

بنشاطاتمعرفتهبرانتأن!ص.الشرقيةلألمانياجاسوسا

يعملأنقبل.كاملةالمسؤوليةتحملولكنه،أعوانهتجسس

ماخارجيةووزيرمستشار،نائببرأنتكانمستشارا،

الغربيةلبرلينمحافظاوكان،ام969-6691عاميبين

.6691و5791عاممطبين

للسلامنوبلجائزةبرانتنالام،719عاموفي

وغيرالاشتراكيةالبلدانبينالتوترتخفيففىلجهوده
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الغربيةألمانياوقعت،برانتجهودوبفضل.الاشتراكية

ومع)سابقا(السوفييتيالاتحادمعالاعتداءعدممعاهدات

العلاقاتإعادةعلىحكومتهعملت.أخرىأوروبيةأقطار

بينالتوتروتخفيفالغربيةوألمانياالشرقيةألمانيابينالطيعية

والغربية.الشرقيةبرلين

وهو،الاشتراكيالديمقراطيالحزبإلىبرانتانضم

إلىفرام339عاموفي.علانيةالنازيةوجابهشمابا،لايزال

للصحفمراسلاعمل.لهالنازيةلاعتقالالنروبشنبا

كان.ام459عامإلىام339عاممنالإسكندينافية

ألمانياإلىعاد.النازيةضدالمقاومةفيفعالأعضؤابرانت

وانتخبام(459-1)939الثانيةالعالميةالحرببعد

فيظل.ام949عام(النواب)مجلصالبوندستاجفى

انتخاباتفيفاز.الغربيةبرلينعمدةأصبححتىالخدمة

للحزبرئيساوأصبح.أم619عامثانيةمرةالبوندستاج

هذافيوظلم4691عامفىالاشتراكىالديمقراطي

،أم969عاموفي.أم879عاماستقالحتىالمنصب

الاشتراكيينالديمقراطيينلائتلافرئيساأصبح

جديدةانتخاباتيإجراءبرانتدعاالأحرار.والديمقراطيين

الشرقيةأوروباتجاهلسياستهالمعارضةبسببأم729عام

كبير.وبفارقبسهولةالائتلافففاز

لوبيكفىفرامكارلإرنستهربرتبرانتولد

دخلألمانيا.فيالنازيةمنهربعندمااسمهبدلبألمانيا.

.النرولفىأوسلوجامعةبرانت

انظر:ألمانيا.منالشرقيالوسطفيولايةبرافدلبرج

منطقةمنجزءألبرأندنبرجالحاليةالولايةألمانيا.كانت

،أم459عاموفي.براندنبرجأيضاتدعىكانتتاريخية

علىالحلفاءاتفق،الثانيةالعالميةالحربفىألمانياهزيمةوبعد

تحتبراندنبرجفيونيسأودرنهرشرقيالواقعالجزءوضع

منجزءابراندنبرجمنماتبقىوأصبح،البولنديةالسيوة

السوفييتية.السيطرةتحتهيالتيالألمانيةالمنطقة

.أم949عامالشرقيةألمانياالسوفييتيةالمنطقةفأصبحت

الولاياتمنوأحداأصبحلبراندنبرجالألمانيوالجزء

ألغيت،ام529عاموفى.الشرقيةلألمانياالتابعةالخمس

اتحدتوعندما.إداريةمناطقإلىوقسمتبراندنبرجولاية

هذهضماعيدأم099عامالغربيةوألمانياالشرقيةألمانيا

.براندنبرجولايةإلىالمناطق

أشهرمن(.-م291)4مارلونبرائدو،

العالميةالحربنهايةمنذظهرواالذينالأمريكيينالممثلين

،الشاعريووجهه،القويالجسديبمظهرهاشتهر.الثانية

عنالإعجابنال.الكلامفيالمتداخلةوطريقتهوخشونته

الرغبةاسمهاعربةوليمزتنيسيالكاتبمسرحيةفيدوره

.ام519عامفيلمفيالدوركررام(.)479

بالولاياتنبراسكا،ولايةفيأوماها،فيبراندوولد

عامالرجالالأولفيلمهكان.الأمريكيةالمتحدة

مميزةأدوارالأدائهأكاديميةجوائزعلىحصلام(.59)0

العراب(،أم)549المائيةالجبهةعلىفيلميفي

م(؟591)4ا!لتوح!ق:الأخرىأفلامهومنام(.)729

أم(.)739باريسفىالأخيرةالتانجورقصة

تكونجبديةسدسدةالبرانسجبال.لمجالاليراس!،

إلىالجبالهذهوتمتدوأسبانيا.فرنسابينطبيعيةحدودا

المتوسط.البحرحتىبسكايخليجمنكم435نحو

ويبلغ2،كم000252منأكثرمساحةالجبالهذهتغص

فيالقممبعضولكن.امر.7.ارتفاعهامتوسط

قمةوتمثل.م؟3...منلأكثرترتفعالرئيسيةالسلسلة

م..4043ارتفاعهايبلغحيثارتفاعأعلىأنيتوبيكودي

منالشماليةالمنحدراتعلىالجليديةالحقولتنتشر

والرصاصالحديدمعادنعلىالجبالوتحتوي،البرانس

أسبانيافيالمزدهرةالصناعاتومن.والكوبالتوالفضة

التيالجبالفيبلباوقربالحديدخامامشخراجصناعة

منغاباتبالجبالتوجدكما.بسكايخليجعندتنتهي

.والبلوطوالصنوبرالتنوبخشب

أسبانيااضطرتولذا،البريةللتجارةعائقاالجبالوتمثل

التجاريةالمبادلاتمعظمجعلإلىسنواتعدةطوالوفرنسا

عبرعديدةطرقشقتوقدالبحر،طريقعنتتمبينهما

فيبوبينالأول:الحديديةللسككخطانيتخللهاالجبال

كانفرانك.نفقعبرأسبانيافي)سرقسطة(وساراجولم!افرنسا

وبينفرنسافيتولوزبينفهوالثانيالحديديالخطأما

ارتفاعإلىصاعداالخطهذاويسيرأسبانيا.فيبرشلونة

كم.29مدىوعلىنفقا،أربعينمنأكثرعبرأمو058

الشمالية.المنحدراتعلىالمنتجعاتمنالعديدأقيموقد

البرانسمنالجنوبىالمنحدرعلىإمارةأصغرأندوراوتقع

الغربية.البرانسفييعيشونفهمالباسكأما،الشرقية

م(.7591-871)6كونستانتين،نكوسيبرا

حاول.العشرينالقرنفيالنحاتينأشمهرمنواحدايعتبر

هذافعملالتجريديالعملأساسعلىأعمالهيبسطأن

البيضة.شكلعلى

التاريخقبلماونحتالإفريقيالنحتألهملقد

مفهومهمعتقاربابرانكوسيوجدحيثبرانكوسي

الأساليبفيوجدهمماأكثر،الأساسيللشكلالمثالي

للأوروبية.ا



نبةلبراا092

زسطحليضىشكلأسهبوجنىللآنسةبرانكوسيكونستانتينتمثال

.مصقوللامع

أ!بأعماكبيرةلدرجةأعمالهباكورةأيضاتأثرت

طور،دانررومن.دا!روأوجستالفرنسىالنحات

:دورالمصقوأ!أعحتاسطهو!فيالاهتمامبران!صسي

حتىعاليةبدرجةأ!هأعمايلمعبدا.الشكلعلىالضوء

الأنعكاسات.افيتتبددوكأنهاتبدوسطهوحهاأصبحت

باريسشيواستقربرومانياكرايوشا،فيبرانكوسيولد

.أم019عاملعدالنحتفيأسلوبهيتغيرلم.أم409عام

البحيراتفيتعيشالأسنانحادة!عمكةاليرافي

وصف!توقد.الجنوبيةأمريكاأنحاءمعظمفيوالأنهار

وحوشبأنهاالغربيةوالأساطيرالأفلامفيالبرانيةأسماك

ضيستها.لمهاحمةتستحدمهاكالموسىحادةأ!سارلهاالبرانيةسيمكة

وبحيراتها.الحو!كةأمري!!األهارشيالبراليةوتعيحثى!

إرباإنسانأيتمزيقتستيمللدماء،متعطشةشرسةضارية

إنسانا.هاجمتمانادراالبرانيةأنوالواقع.ثوانشىإرئا

إذاخطرةمشكلةتكونأنيمكناشبرانيةفإنهذاومع

أعداداتلتهمسوفإنهاحيث،أخرىمياهفيادخ!تما

البرمائياتوكذابهاالمستوطنةالأسماكمنكبيرة

.اللأخرىالمائيةوالحيوانات

ولها.البرانيةأسماكمنالأقلعلىنوعا52يوجد

أسماكومعظم.الجانبينمنمفلطحة،عائرةأجساثم

ولهاالسواد،إلىتميلزرقاءإلىحضراءزيتونيةالبرانية

الحمراء.البرانيةأنواعهاوأشهر.برتقاليةأوحمراءبطون

أسماكولكلتقريبا.سما03طولإلىالنمويم!ضهاو

التهامفيتستخدمها،كالموسىحادةأسناناضالية

فرائسها.منمجموعة

الأسماكعلىوتتغذى،عادةوحدهاالبرانيةتسبح

ولكنهاالماء.فيالتيالثمارأوالبدورعلىأومنهاالأصغر

منقطعمثلالبرانيةوسرب.أحياناأسرابفيتسئمعا

ويقفحممنهأضخمحيوائايهاجمقد،المتوحشةالكلاب

.بجدارةلحمهمنقطعا

لأنها،البرانيةأسماكللصيد،بعفالمشحمسينيقدر

.المذاقطيبةولأنها،السنارةأمس!صهاماإذاشرسةمقاتلة

الإستوائيةالمائيةالأحياءأحواضأصحاببعضيستمتعر

تغذيتهاتكاليفولكنالأمر.أوللهااشبرانيةببقاء

أسماكادخلتفقدأ!ذاونتيجةبعد.فيماترهقهما

فيوالبحيراتالأنهاربعضفيالمتوحشةالبرانية

الشرقي.الحنوبفيخاصةالمتحدةالولايات

الديانةفىالمطلقالتجريديلشكلهإلهاسمايراهما

التىالمقدسةالقوةهوبراهماأنالهندوسيزعم.الهندوسية

الثالوثتدعىرئيسيةأقانيمثلاثةولبراهما.الكونتثبت

الحافظ،فيشنو،الكونخالقبراهما:وهي،الهندوسى

المدمر.شيفا

الكوليةالذاتفكرةإلىبراهماالهندوسيعزو

ويعتقد.الفرديةالأرواحأصلهيالتي(العالمية)الروح

الذاتيكتشفواأنالناسعلىأنالهندوسمنالكثير

الكمالإلىيصلواحتىأنفسهمفيالبرأهماأوالكونية

كتبأوائلمنوهولمحبدا-الريجكتابوفي.الروحي

عندهميشيربراهماالمممكانعندهمالمقدسةالهندوس

تطورومع.الدينيةالتضحياتفيالكامنةالقوةإلى

.الكونروحتعنيالقوةهذهأصبحتالهندوسيةالفلسفة

براهماأصحابهايمجدكتاباتمجموعةالأبانيشادإن

.الأخرىالآلهةأشكالكلفوق

الهندوسية.شيفابمالأبانيشادبمأيضا:انظر



192يفجوزبيير،هونودبرا

الطرقأهممنيعدبرأهمابتران!فهر.يراهمالترا،

المنحدراتمنالنهرهذاينبعآسيا.جنوبفىالمائية

يجريأنوبعد،التيبتفىالهملايالجبالالشمالية

الهندمنالشرقيالشمالالجزءفيكم2لأ007

الجانج.دلتامعاويشكلانالجانجمئهريتحدوبنغلادش!،

التيبتففيأممماءبعدةالنهرمنالشمالىالجزءويسمى

عبابتمخرأنالقواربتستطعزانجبو.يارلنجباسميعرف

هذابعدمنحدراتهوتعيقهاكما003منلأكثرالنهر

عامبالهندجوهاتيقربالنهرعلىجسروشيدالحد.

زراعيةأراضيآسامفىبراهمابترانهرولوادي.م6391

فيهاتنمو.والجوتوالارزالشايزراعةفىتستغلخصبة

موسموفيوالأرز.والقنبالشايمنكثيرةمحاصيل

طبيعيبريالمنطقةمزوداالواديمعظمالنهريغمرالأمطار

ودهوجودبوغلوهتأنهاروتعدالأرز.زراعةيناسب

.روافدهأهموسبنسري

فلكعالمأم(.06اا-)546تيحو،براهي

وأكد،والنجومالكواكبلمراقبةطريقةطور،دنماركي

استعمل.منظمةأس!علىالمشاهداتهذهأهميةعلى

الأجراممواقعلتقديروالربعيةالأسطرلاببراهي

قديكنلم)المقراب(التلسكوبلأنوذلكالسماوية

منعالمأيمندقةأكثرمشاهداتهكانت.اخترع

الأوائل.الفلكعلماء

الجداولأن،النجوملحركةمشاهداتهكشفت

دقيقة،غيركانتالنجومبمواقعللتنبؤوقتئذالمستعملة

عام(التوهجفائق)المستعرللسوبرنوفارؤيتهوساعدت

يمكنلابأنهالقائلةالقديمةالفكرةنقضعلىأم572

القمر.مدارماوراءالسماواتفيتغييرحدوث

له-المعاصرينالفلكعلماح!منكغيره-براهىرفض

الشمسي.النظامحولنيكوسكوبرنظريةيقبلأن

الأخرىوالكواكبالأرضفإنالنظريةهذهحعسب

فقالالعقلىالمنطقبراهياستخدمالشص!.حولتدور

نأفباستطاعته،الشمسحولتدورالأرضكانتإذا

حركةعنالناجمةالنجومموا!فىالتغيراتيقيس

صغيرةالتغيراتتلكأنليدركبراهىيكنلم.الأرض

فإنذلكومعتكتشفها.أنلادواتهيمكنلابحيثجدا

يوهانزبعدفيمامكنتمشاهداتهمنبرأهيمعطات

يؤكدأنمن،الرياضياتوعالمالألمانيالفلكيكيبلر،

.كوبرنيكوسنظرية

دنماركيةمدينةوقتئذ)كانتندسترابفىبراهيولد

فيدرسالنبلاء.منوكانمالمو،قرب(سويديةوالان

براهيبنىوسويسرا.وألمانياالدنماركمنكلفيجامعات

فن(تدعى)الانهفنجزيرةفيمتطورافلكيامرصدأ

مشاهداته.منالكثيرهناكأنجزحيث

علم.،الفلكانظر:

م(.5681-081)9جوزيفبيير،براودهون

:بعنوانمؤلفاأم837عامنشر.فرنسىومصلحاشتراكى

بيزانسونأكاديميةعليه،كافأتهالعامةالقواعدحولمقالة

لهالأكاديميةإجازةفقدأنهغير،سنواتثلاثلمدةبراتب

الخاصة؟ا!للكيةمامقالتهبسببسنواتثلاثبعد

نأذكرإنهحيثالاشتراكيةأفكارهعنالمقالةفقدكشفت

سرقة.الملكية

أغلبوفى.أخرىكثيرةمؤلفاتدراودهونو!

متاعبموالسياسيةالأدبيةنشاطاتهعليهجرتالأحيان

والمنفى.السجنفيسنواتعدةوقضى.الفرنسيةالحكومة

أحيانا،التفسيرصعبةوهي،بالانسجامدائماأعمالهلاتتسم

مثلا.مغالية،متناقضةعباراتباستعمالشمغفهبسبب

الأراضيأصحابيشجبلملكنه،الخاصةالملكيةاستنكر

منهايجعلواولم،أراضيهماستخداميسيئوالمالذينالزراعية

الاخرين.حسابعلىللكمسبموردا

الحريةلفكرةمتحمسابراودهونكان.السياسيةاراؤه

رفضهعلىالحريةعنفكرتهوانطوت.والمساواة،والعدالة

منكثيروبخلاف.الأسرةسلطةعداماسلطةكل

منفائدةأيةيرىبراودهونيكنلم،الاشتراكيينالكتاب

فوضوياكان.الديمقراطيالنظاماحتقر.الحكومةسلطات

الفوصوية.انظر:.حكومةبدوناجتماعىبنظاممؤمناأو

بعقود.المجتمعيعملأنينبغيإنهبراودهونقال

أناسبينالطوعيالتوافقعلىالعقودهذهتقومأنويجب

نظاماستنشئالعقودأنيعتقدوكانومتعساوين.أحرار

العدالة.إلىيفضيمماالمتبادلةوالواجباتالحقوقعلىيقوم

أجناسبوجوديعتقدكانأنهإلا،المساواةعلىوحث

الاجتماعية.الحقودتىمن!زيداالنساءمنحوعارض.وضيعة

بلاالإقراضإلىبراودهوندعا.الاقتصاديةآراؤه

وكمسب.المالبشأنآرائهلتنفيذالشعببنكوأسم!قيود،

تصفيتهعلىأرغملكنه،مشترك000272حوالىالبنك

سياسية.صعوباتبسببقليلةشهوربعد

بينالتعاونعلىأعمالهبعضفيبراودهونحض

التعاونهذامثلأناعتقدفقد.الملاكوصغارالعمال

والمساواةوالعدالة،الحريةقواعدإرساءإلىأدعىسيكون

حكومي.إجراءأيمن

فيودرس،بيزانسونفيبراودهونولد.ا!لبكرةحياته

منالفترةخلالللطباعةمؤسسةفيوعمل.بيزانسونكلية

.أم848عامباريسإلىوانتقل،أم-847أ843



كرومرألكسند،براون292

.(م2291-8381)كرومرلكسندأ،ونبرا

تطبيقإلىكبيرةبدرجةيميلكانأسكتلنديكيميائي

إداوردمإلسيربراونعملالكي!ياء.فيالرياضيات

بقانونمشهوروهو.التركيبيةالبنيةمشاكللحلفرانكلاند

درسوقد.البنزينبصئمشتقاتيهتمالذيبراونكروم

للكبريت.العضويةالمركباتأيضا

جامعاتفيتعليمهوتلقىأدنبرهفىبراونكرومولد

فيا!متاذاوأصبح.وماربيرجولندنوهايدلبرج،أدنبره

أدنبره.جامعة

أدولفخليلةأم(.549-191)2إيفا،براون

عامحتىأم339عاممنلألمانياالمطلقالحاكمهتلر،

فيام929عاممرةلأولبهتلربراونالتقت.أم459

،هوفمانلهينزيخمساعدةتعملكانتحينماميونيخ

الشخصي.هتلرمصور

فىجناحاهتلرأعطاها

لم.الشخصيإقامتهمكان

ممياسيدورلبراونيكن

تحاولولمالحكومةفيمؤثر

هتلرعملفىالتدخلأبدا

كانت.الرسميةنشاطاتهأو

وكانت.قليلةمطالبلها

لهتلرنفسهاكرممتقد

براونايفاهتلرجعلها.كاملبشكل

أنظارعنتماماوحجبهاثرية

النالو.

بافاريينلأبوينألمانيافيميونيخفيبراونإيفاولدت

الثانية،العالميةالحربنهايةقرب.المتوسطةالطبقةمن

فيالألمانيةالمستشاريةمقرتحتملجأفىهتلرإلىانضمت

معهالبقاءعلىوصممت،لذلكرفضهرغمعلى،برلين

أطبقتعندماوهتلربراونمنكلانتحر.النهايةحتى

كاناالذيالمكانعلىالتالىاليومفىالسوفييتيةالقوات

فيه.يختبئان

اللورد.،براونجورجانو:.جورج،براون

عدأمريكيام(.018985)0!جون،براون

دعوتهكلفت.الرقيقتجارةإلغاءإلىدعوتهبسببمتطرفا

كماالعبيد.عنالمست!يتدفاعهنتيحةالأرواحمنكثيرا

الأهليةالأمريكيةالحربلوقوعهذهمحاولاتهمهدت

أم(.-865أ)861الفترةفيوذلكمباشرةغيربطريقة

فيولدالا!شع!ار.فترةأوائلفيأمريكاإلىأسلافهأبحر

المتحدةبالولايات،كونكتيكتبولايةتورينجتون

،--كامرحلةوعالق،الأمريكية

--زرص23ءبلغأوهايو.ولايةفيطفولته

بمس!سمنطفلا02هولادأعدد

صخ3؟!"!منبكثيرقام.مرتينزواجه

!!ركل؟!!حم!ء!،!سص-ص-تميم!لهوكانتالمتعددةالأعمال

في!*!!!ىغيرمتعددةتجاريةتجارب

أسرتهوعاشت.ناجحة

.مستقرةغيرحياة

براونجون.الرقوالغاءبراون

صباهمنذبراونكره

كندا.إلىالهروبفيالمشردينالعبيدوساعدالاستعباد،

ماالفترةفيماساشوسيتسبولايةممبرينجفيلد،فيعاش

ممونسبرينجفيلدتركهبعد.أم984و1846عاميبين

انتقل.الخطفعصاباتمنلحمايتهمالعبيدمنمنظمة

مليئةمنطقةفيبنيويوركإيلباشمالإلىأم84!عام

وفاته.بعدبراوندفنحيثبالسود

وولممعواكنساسولايةفىأولادهمنخمسةاستقر

عبيد.ولايةإلىالولايةهذهتتحوللالكىنشاطهمافيها

وأحرقالرقيقوتجارةللاستعبادالمؤيدينبرأونهاجما

براونقاد،الحادثةهذهمنيومينبعد.لورانسمدينة

بقتلرجالهقاموهناك،بوتاوتومىخليجإلىحملة

وحشي.بأسلوبالأصليينالاسترقاقمؤيديمنخمسة

منالخاليةالولاياتبينصغيرةدمويةمعاركعدةحدثت

براو!بلقببراوناشمتهر.الالمشرقاقوالمؤيدينالعبيد

أولمسواتوميعندفاعهبعدوذلك،القديمأوسواتومي

عامالالممترقاقمؤيدوعليهاشنهالذيللهجومنتيجة

.ام856

،الجنوبعلىهجومشنفيبراونفكرهاربر.معبر

عامالهدفلهذاوالرجالالأسلحةجمعفيوبدأ

إلاوالقوانينللمبادئبراونانتهاكمنوبالرغم.أم857

يكنلم.البعضمنوالمساعدةالعاطفيالتأييدتلقىأنه

التىبخطتهملمينبراونبمساعدةقامواالذينالأفراد

بالولاياتالحربيةوالذخيرةالأسلحةمستودعلغزوأعدت

غربيالآن)وهيبفرجينياهاربر،معبروعند.المتحدة

المشاغبةوعملياتخططهتنفيذبراونبدأفرجينيا(،

.والثورةالتمردعلىالعبيدلتشجيعبالجبالمحتميا

علىالامستيلاءمنتابعيهمن18وبراونتمكن

فشلولكنهأمء98عامأكتوبر17فيالأسلحةمستودع

قوةوقامت،ورجالهبراونالمحليالجيشحاصر.الهربفي

وفتحهالحصنعلىبالهجومروبرتالكولونيلبقيادة

تصرفأنبعد،لمحاكمتهللسلطاتبراونواستسلم،بالقوة

محاولاتعدةالشماليونأجرىوقدوذكاء.بشجاعة



فى2وأعدمأدينولكنه.مذنبغيرواعتبارهلإنقاذه

الأهليةالحرببدأتوعندما.نفسهالعاممنديسمبر

تخليداالكلماتبهذهالاتحادقواتتغنتالأمريكية

:يقولونفكانوا،لذكرإه

روحهولكنالقبر،فييتحللبراونجونجسد

لمء.الأمامإلىتخولازالت

الولايات،الأمريكيةالأهليةالحربأيضا:انظر

تاريخ.،المتحدة

وعالمطبيبام(.858-1)773روبرتبراور،

الحية،الخلايافيالنواةروبرتاكتشف.أسكتلندينبات

التيالمجهريةالجسيماتحركةأم827عامووصف

فيسنواتخمسقضىالبراولية.بالحركةالانتعرف

روبرتعمل.النباتمجالفيباحثاوتسمانياأسترأليا

بقايادراسةوبدأ.لندنفيالبريطانيللمتحفأمينا

بأسكتلندا.مونتروز،فيولدالمجهر.مستخدماالنباتات

.وبراونأدكوكانظر:.وتنارثرالسير،براون

مخلوقبأنهيعتقدالبريطانيالشعبيالتراثفيلراودي

الرجالهيئاتتحخذونوالبراونيون.القلبوطيبنافع

ولحىغزيرةلفمعورذويالأشكالوقبيحيالأجسامضئيلي

كثيفة.

يرتدونلأنهم(البنىاللون)ذويبالبراونيينويسمون

.اللونالبنيةالرأسوأغطةالمعاطف

يقومونحيث.معينةبأسرالبراونيينمنكثيريرتبط

واستخراجاللبنبخض،نائمةالأسرةتكونعندماليلا،

منزليةأعمالبعدةيقومون،كماالأرضوكنسمنهالزبد

خفيمكانفيوتتركهالطعامأحياناالأسرةتعد.أخرى

وإذاأحيانا.مؤذياالبراونيويكونسعيدا.البراونيلتجعل

قيودبحليقومأو،الأطباقبكسريقومربمافإنه،إليهأسيء

.أخرىاضواباتيسببأوالبقر

الأسرةتركتوإذا.أعمالهعلىأجراالبراونيلايقبل

تركوربماالبراونياستاء،للرأسغطاءأوجديدامعطفاله

.الأسرة

-)6018باريتإليزابيث،براونينج

الملكةعهدفيمشهورةإنجليزيةشماعرةام(.186

كشاعرةالإعجابمنكثيراالأمربدايةفينالتفكتوريا.

عنإليزابيثتعرف.براونينجروبرتزوجها،منأكثر

مجموعتهاانتشرتوقد،براونينجمعحبهاقصةطريق

براونينجانو:.عالميمستوىعلىالبرتغالمنقصائد

.روبرت

392تبررو،نينجوابر

باريتإليزابيثولدت

وتلقتلمانجلترا،درهامفي

ودرست،بالمنزلتعليمها

واللغةالقديمةاليونانيةاللغة

حدشةلغاتوعدة،اللاتينية

منمبكرةمرحلةفي

عائلتهوالدهاحكمعمرها.

73عشفخوراكانولكنه،بقسوة

براونينيإليزابيثوقد.أنجزتهومالماليزابيث

علىأم981عامعمل

الثالثةفيوهيإليزابيثكتبتهاطويلةقصيدةطباعةتسهيل

عمرها.منعشرة

ام821عامفيلسقوطهانتيجةإليزابيثأصيبتوقد

لعلمهاسوءاحالتهاوازدادت.الفقريعمودهافيلماصابة

العملعلىقادرةغيروأصبحتأم838عامأخيهابغرق

تكتبمظلمةحجرةفىوقتهامعظمإليزابيثقضتتماما.

.الخطاباتمنوكثيراالقصائد

أشهرمن.م(9881-2181)روبر!،براونلنج

عمليعكسبإنجلترا.الفكتوريالعصرفيالشعراء

مقطعوفي.الإنسانيةبالقيمالقويوإيمانهتفاؤلهبروانينج

بروانينجأقرام(،)841ببارحيلمسرحيتهمنشمعري

بخير".العالمأنيعنيالسماءفياللهوجود"بأناعتقاده

لطيفةضاحيةفيوتربىبروانينجولد.بروالينجحياة

فيكتاب000.6بهامكتبةوالدهاقتنى،لندنبمدينة

تعليمفيالرئيسيالمنبعالمكتبةهذهأصبحت.الختلفةاللغات

عاممنهاوزواجهباريتلإليزابيثتوددهكان.روبرت

براونينجعالق.العالمفيالغراميةالقصصأشهرمنأم684

عامإليزابيثوفاةحتىأم648عاممنإيطاليافيوزوجته

.لندنإلىالصغيرابنهمعذلكبعدبراونينجعاد.ام861

بلوغهحتىمشهوركشاعرمرتبتهبراونيئكللىيحصللم

حياته.نهايةفيبارزكأديبتكريمهتموقدعاما.06

بولينقصائدهأولىبطعبروانينجقام.براونينجأشعار

قبلومسرحياتقصصيةأشعارعدةكتب.أم833عام

المسرحىبالمنولوجعرفالذيالجيدأسلوبهفييبرعأن

مانسمعاندوناخرشخصشخصافيهايحاور)قصيدة

عنمنولوجاتهفيتحدثالاخر(.الشخصيقوله

الرجالكتابهوتضمنالتاريخيةأوالخياليةالشخصيات

أكثرومن.منولوجاتهأفضلمنكثيرام(851)5والنساء

(أم986أ-)868والكتابالخاتمطموحاأعماله

السابعالقرنفيرومانيةقتلحادثةمنولوجا21فىوتقص

.الميلاديعشر



كلنوليم،برايانت492

وبعضهابالخيربراونينجشخصياتبعضاتسمت

غيرتعبيراالعملبقيمةإيمانهعنعبروقدبالشر،الآخر

النصفيالتمثالفي.السلبيللسلوكوكرههمباشر

،المستورةغيروالعورةالمضيءغيرالمصباحأدانام()855

والجهاد،الحياةنقائصبأنإيمانهأعمالهأكدتوقد

.الحياةبعدفيمالل!صمالمقدمةإلاهيماعليهاللحصول

ذاتها،حدفيأهميةلهاكانبراونيةتآراءأنمنوبالرغم

كانأصسريعةاالانفعاليةوحركتهاالعنيفةأشعارهنموذجأنإلا

احترامإضالصافاتهذهتشير.الأهميةدرحةنفسلها

لماعجابأشعارهعبرتكما.والعملالجسديةللطاقةبراونيخج

كيفقصيدةفيكما،والجسميةالروحيةالحيويةعن

م(.481)ءإيكسإلىجنيتمنالسارةالأخباراحضروا

العربيةبالثقافةاهتمامهبراونينجأشعاربعضيتضئمن

عربيطبيبشخصيةنجدكرشيشقصيدةففيبها.وتأثره

مليكهوفى.السلامعليهالمسيحظهورعاصرالاسمبهذا

يالإضافةهذا.أحربيةاالباديةحياةمنمستمدةقصةنقرأ

تعبرالجزائريعبدالقادرالجزائريالمناضلحولقصيدةإلى

به.براونينجإعجابعن

أشهرمنأم(.أ-878)497كلنوليم،برايات

نفوذذوصحفيمحرروهو،الاوائلالأمريكيينالشعراء

لمدةللبلادالعامةالشؤونفيكبيرادورابرايانتأدىكبير.

عرفت.كصحفيمهنتهبسببعاما05منيقربما

للطبيعةالحقيقيووصفهالجزلالقويبالأمعلوبقصائده

علىوردزورثوليمالعاطفيالشاعرأثروقدوالسحر.

لرايانتوصفكانكبيرا.تأثيراوأفكارهبرايانتشخصية

،وردزورثوليممثلالعاطفيينالشعراءمنكغيره،للطبيعة

اعتبرتالشعرعنمقالاتبرايانتكتب.وشخصياقويا

أيضاأعمالهومن.الأمريكيالأدبيالنقدبواكيرمن

.الاسترقاقلمقاومةحملاته

بودلايةكومينجتونفيبرايانتولد.الأولىأعماله

فيوهوالتحريملهقصيدةأولنشرتماساشوسيتمم!.

،عمرهمنعشرةالثالثة

بسياسةتستخفوكانت

.جيفرسونتوماسالرئيصر

عامبرايانتوكتب

منكبيراجزءاام181

بعنوانوهيلهقصيدةأشهر

وتعد.توبيسيسثانا

مفهومفيتأملاتالقصيدة

قصيدةوالدهقدم.الموت

برايانتكلنوليمأخرىوقصيدةثاناتوبيسيس

لم.الأمريكيالنقدمجلةتدعىبوسطنفيمجلةإلى

شخصيةكتبتهاالشهيرةالقصيدةهذهأنالمحررونيصدق

الحالوفيام،817عامالقصيدةالمجلةنشرت.أمريكية

عامبرايانتأضافالأشعار.كتابةفيالروادأصئأحد

خاتمةوكذلكالقصيدةلتلكشعريةمقدمةام821

البيت:بهذابدأت،شعرية

اليقينيأتيكحتىكاملةحياتكعق

،أم084عامقبلقصائدهمنمجموعةأحسنكتب

القصيدةهذهوتتأمل.السابحالطائرقصيدةكتبكما

وبرايانتالطائرأنكيفوتوضجحيطير،شهوالطائر

قصيدةكتبكما.الكونهذافىاللهرعايةتحتكلاهما

البراريقصيدةوفىأم(.)825عامالحدائقلحن

الأمريكيةالمتحدةالولاياتتوسععنكتبام(،)833

أماكن.منبعدهوماالمسيسيبينهرإلىالغربنحو

بأنهأم825عامفيبرايانتعرف.الأجرةأعماله

ولايةتركلقد.الأمريكيينالشعراءأحسنمن

نيويوركمدينةإلىوذهبالعامهذأفيماساشوسيتس

انضم.هناكالمجلاتإحدىفيشريكامحرراأصبححيث

وهىالمساءجريدةموظفيمجموعةإلىم1826عام

بهذهمحرراعمل.نيويوركفيأليوميةالجرأئدإحدى

كثرةسببتوقد.وفاتهحتىأم982عاممنالجريدة

كتابةفياستمرارهعدموقتهوضيقالصحافةفيانشغاله

نأأدس!علا:القطعةهذهفيأسفهعنوعبرالشعر،

ام(.)826المتوهجالشديدالحبأنسى

والحياةالقوميةالعلاقاتفينشطابرايانتأصبح

الصوتالمساءجريدةوجعل.نيويوركمدينةفيالحضرية

التعبيرحريةمقالاتهفيوأيد،الديمقراطيللحزبالرائد

باركالسنترالتأسيسفىوساعد.العماليةالمنظماتوأيد

.نيويوركمدينةفيالمتروبوليتانالقوميالفنونومعرض

أصبح،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتفي

تركوقد.الأسترقاقلسياسةالمعارضالمتحدثبرايانت

فيالجمهوريينحزبإلىوانضمالديمقراطيينحزب

كانالأخيرلأنالتاسئكلشر،القرنمنالخمسينيات

نفسها.السياسةلهذهمعارضا

طبيبم(.8581-1)978ريتشارد،برايت

توضيحهعقبأم827عامفيتقديرعلىحصلإنجليزي

وداءالبولفيوالزلالالمريضةالكلىبينالعلاقة

أصبحتالتيالحالةتحديدإلىهذأبهأدىوقدألاستسقاء.

الكلية.التهابالانتسمىوالتيبرايتبمرضمعروفة

لندنفيجايلمستشفىالطيةالهيئةإلىبرايتوانضم

يجرييومكلطوالساعاتيقضيوكان.أم082عام



592البرباربس،شجيرة

الأعضاءويفحص،المستشفىمرضىعلىالطىالكشف

تقاريرباسممجلدينأصدروقد.الموتبعدالمريضمة

أوصافايتضمنانام(ا-831)827الطبيةالحالات

الدماغيوالنزيفالحنجرةدرنمنها،كثيرةلحالات

الأطباءتوجيهفيالعملهذاساعدوقد.التيفيةوالحمى

أوائلفيالمرضأسبابعنالبحثلمواكبةالبريطانيين

عشر.التاسعالقرن

جامعةفيوتخرجبإنجلترابريستولفىبرايتولد

بأسكتلندا.أدنبره

علىتقعمحليةحكومةذاتساحليةمدينةبرالثون

و!فيب.المتحدةالمملكةانظر:لإنجلترا.الجنوبىالشاطىء

منالكثيرالإنجليزيالقنالعندالمدينةوموقعاللطفالمنا!

برأيتونشاطىءويمتد.الصيففصلأثناءارحلاتهواة

نسمة)004133سكانهاعدد.كيلومتراتثمانيةلمسافة

تغل!كماالحصىمنالكثيربوجودالشاطئيتميز

كبيرحوضوبالمدينة.المنخفضالمدحدوثعندالرمال

البحر.فىممتدانورصيفانوإصلاحهاالسفنلرسو

حدودفيشهرةالعلاماتأكثرالملكيالجناحوأصبح

ويلزلاميرمقرأالمزخرفالمبنىهذاوشيد.برايتونمدينة

القرننهايةفي(الرابعجورجالملكبعدأصئفيما)الذي

.الميلاديعشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامن

والمناممباتالمؤتمراتلعقدحالياالمبنىهذاويستخدم

بصيدتشتوصغيرةقريةبراشونمدينةوظلت.الاجتماعية

ثمالميلاديعشرالثامنالقرننهايةحتىالأسماك

هبطتوقد.الحديثالنمطذاالأنيقالمنتجعأصبحت

القرنأوائلمنذسياحيامنتجعابوصفهابرايتونشعبية

تطورانفسهالوقتفيشهدتالمدينةأنإلا،العشرين

وكثيرالعلميةالمعاهدولوجود،للمؤتمراتمركزابوصفها

.هناكتأسستالتيالتجاريةالمكاتبمن

الأحداثأهمأحدبرايدحركةتعد.!حرعةيرالد،

وفيها،الإنجليزيةالأهليةالحربتاريخفيالحاسمةالسياسية

البريطانىالعموممجلسمنمحددينأعضاءاستبعادتم

الملكمعالسل!الحليفضلونلأنهم؟أم648عام

.الأولتشارلز

،أم647عامالملكهزماقدوالجيشالبرلمانكان

عامالقتالجددثم،الأسكتلنديينمعسرئاتحالفاعقدلكنه

فلولهزيمةمنتمكنكرومويلأوليفرولكن.ام486

الحربأنهىوبذلك،بريستونعندالأسكتلنديالجيش

أعضاءمنالعديدكانفقدذلكوبمإنجلترا،فيسريعا

الملك.معمعاهدةعقديفضلونمايزالون،العموممجلس

وفي.الملكبإعدامطالبالمنتصرالإنجليزيالجيشولكن

برأيدتوماسالعقيدقامام648ديعسمبرمنالسادس

وقبض،المجلسواقتحم،البريطانيالعموممجلسبمحاصرة

البقاءعلىمنهم09أجبربينماعضوا04منأكثرعلى

!ايرفىافىلمكحصكم،الحركةهذهوبعد.المجلسخارج

.أعدمثموأدين،أم946

الإنجليزية.الأهليةالحربان!:

متنزهيقع.متلره،الوطنيكانيونبرايس

المتحدةبالولاياتيوتاولايةجنوبالوطنيكانيونبرايس

وألوانغريبةأشكالذاتصخورعلىيحتوي.الأمريكية

هذاويغطي.العالممناخرمكانأيفيتوجدقلماجذابة

الواقعةالكبرىكانيونمنطقةمنهكتارا00541المتنزه

منوهوبرايسإيبنزمنأسمهوأخذكولورادو.هضبةعلى

.أم875عامالمنطقةفىاستقرالروادالمستوطنين

ذاتفصارتوالجليدالمياهبسببالصخورتاكلت

درجاتمندرجة06منبأكثروتلونتغريبةأشكال

الشاحب،والأصفروالنحاسيوالقرنفليالأحمرالألوان

ويعتقدالشم!ر.ضوءفيأكبربصورةالألوانهذهوتتألق

مليون06تعكسالصخورهذهأنالجيولوجياعلماءبعض

.للأرضالخارجيةالقشرةتاريخمنسنة

بعضفيعمقهايصلالوديانمنسلسلةوبالمتنزه

المتنزهصخورتأخذمترا.003منأكثرإلىالأماكن

والجبالوالقلاعوالكاتدرائياتوالمعابدالأبراجأشكال

وادعلىالطيعيبرايص!ويمحسر.البريةوالحيوانات

برأيسمتنزهأنشئ.المتنزهمنالجنوبيالجزءفيضيق

.أم289عامالوطنيكانيون

لعدداسمالبرباري!شجيرة.شجيرةالبرباريس،

لهاالشجيراتوهذه.الواطئةالشوكيةالشجيراتمن

العاديوالبرباريس.الخريففيزاهيةوثمارحمراءأوراق

فيبرياينمووكذلكأوروبا،شممالفىطبيعيبشكلينمو

منظرلتزينالناسيستعملها.المتحدةالولاياتشمرق

فيالبرباريسالسوداءالساقصدأويصيب.الحدائق

كبيراضررايسببأيضاالفطريالمرضوهذا.الربيع

العاديالبرباريسيزرعألايجبالسببولهذا،للحنطة

منينتشرربماالمرضإنحيث،الحنطةزراعةحقولفي

شجيرةأشواكتنمو.الحنطةحقولإلىالبرباريسشجيرات

الثماروتظهر،ثلاثيةمجموعاتفىدائماالبرباريص!

العناقيد.فياللحمية

وهو.للحدائقصالحنباتاليابانيوالبرباريس

عنبسهولةيميزأنويمكنالنباتبأمراضلايصاب
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العاديالبرباريى

سسمةأوراقذاتشجرة

الثمارمنوعناقيد

الثمرةتتحول.اللحمية

اللونإلىوالأوراق

فىالزاهىالأحمر

الحريص.

إلىجنبامتضاماالياباليالصنفين!و.العاديالبرباريس

وثمار.مزدوجةأومفردةإمااللحميةالثمرةويحمل.جنب

صبغةعلىأضبتةاسيقانوتحتوي.للأك!!صالحةالبرباريس

تحم!!علىقدرةأسهالأخضرالشتويوالبرباريسصفراء.

.الخضرةدائموهوالمناخيهالتقلبات

مايو.تفاحبمكرمة،أوريجون:أيضاانظر

منطقةفيإفريقياغربيشمالتقطنقبائلاليرير

51بنحوالقبائلهذهأفرادعددويقدر.الكبرىالصحراء

ويتئالكثير.بربريةلهجاتبعدةويتحدثون.نسمةمليون

نأبعدخصوصاوالإسلاميةالعربيةوالتقاليدالعاداتمنهم

الإسلامفيمعهموانخرطواأراضيهمالمسلمونالعربفتع

.والفتوحات

والزراعة،الرعيعلىمعيشتهمشيالبربرمعظمايعتمد

.وعرةجبليةمناطقفيغالباتقعصغيرةقرىفيويعيشون

البربروقبائل-يعرفونهكذا-الجزائريونالقبائليعيش

بعضأنكمانفسها.الويقةبهذهبالمغربالأطلسبجبال

الطوارققبائلمثل،البربريةاللعةتتحدثالتيالقبائل

والبقرالجمالقطعانمعالصحراء،تجوببالصحراء

المراعي.عنلحثاوالأغنام

للبحرالغربيالساحلسكنمنأولهمالبربروكان

تلكفيوجودهميرجعوقدإفريقيا.فيالمتوسطالأبيض

ذلك.ماقبلأو..مق0003عامنحوإلىالمنطقة

أراضيحكمعلىتوالى،.مق06عامحواليومند
والبيزنطينوالوانداليينوالرومانالقرطاحيينصت!،برإا

والإيطاليينوالفرنسبنوالأممبانوالأتراكالمسلمينأحربار

للعربكانهؤلاءكلبينومن.مختلفةعصورفي

البربرية.الثقافةعلىتأثيرأكبرالمسلمين

اللتينوالرومانيالقرطاجيالحكمينفترجمماوخلال

بعدالخامسالقرنإلى.مق006عامحواليمنأمتدتا

البحرساحلبينالوصلحلقةالبربرتجاركانالميلاد،

فيوالرقيق،والعاج،الذهبوأسواقالمتوسطالأبيض

موأطنينالساحليينالبربرمنعددأصبحوقدإفريقيا.غربي

والصحراويةالجبليةالمناطقفيالبربرولكن.رومانيين

مستقلة.مجموعاتفيالعيشفياستمرواالمنعزلة

القرنفىإفريقيالشمالىالإسلاميالعربىالفتحبدأ

وأصبحواالإسلامالبربرمنكثيرواعتنقالسائالميلادي

إلىالمسلمونالبربرانضم،الثامنالقرنوخلال.مسلمين

ألممبانيا.فتحفيالعرب

التىالإمبراطورياتسيطرت،أم050عاموبعد

لمدةإفريقياشماليمنكثيرةأجزاءعلىالبربريحكمها

إمبراطوريةالصحراءبربرأسسوقد.عامالمائتيتقارب

علىازدهارهاأوجفىسيطرتوالتيأم050عامالمرابطين

الجزائر،وغرب،المغربباسمالآنتعرفالتيالمناطق

الجبالبربرأطاحأم،051عامنحووفيأسبانيا.وجنوب

التيالموحدينإمبراطوريةوأسسواالمرابطينبإمبراطورية
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لتمماليفييعيشونالبربر

والصحراءإفريقيا

رجالويرتدي.الكبرى

)عماءةالبرس!البربر

والعمامة.(رأسءبظ

البربرنساءتغصبينما

الأسفلوالحزءرؤوسهن

الظهورعمدوجوههنمن

العامة.الأماكنفي

والمغربالجزائرباسمالانتعرفالتىالمناطقعلىسيطرت

الإمبراطورياتتلكانقسمتوقدأسبانيا.منوأجزاءوتونس

ولكنعشر.الثالثالقرنمنالأولالنصفخلالالكبيرة

منالمتبقيةالأجزاءبعضعلىالسيوةفياستمرواالبربر

عشر.اسمادسالقرنحتىالسابقةالإمبراطوريات

التحركفىالمسلمونالعرباستمرالأثناءتلكوفي

المناطقمعظمعلىاستولواالوقتوبمرورإفريقيا،شمالعبر

تستمرولم.الإسلاميالمجتمعفيالبربروانخرطالساحلية

المناطقفيإلاوتقاليدهموعاداتهمالأصليةالبربرلغات

والصحراوية.الجبلية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ليبياميونلحااإفريقيا

تاريحليبيا،البربردولفتحالأندلمي!،

المغربالطوارقئرالجزا

ريختا،لمغرباولةد،ناغاريختائر،لجزاا

.الأولفريدريكانظر:يريروسا.

هـ،359-87؟1)الدينخير،بربروسة

مسلمتركيبحريمجاهدام(.546-ا؟466

تحتمجاهداأمرهأولوكان.ملتينفيولدمشهور.

لمهارتهواسعةشهرةاكتسب.عروجأخيهإمرة

فيخرجعندماالجزائر،علىعروجأخوهولآه.وشجاعته

قبيلالجزائرعلىاستولىقدوكان.تلمسانعلىحملته

وكان.وفاتهبعدعروجلأخيهخلفاأتباعهأختاره.ذللث

عنهوتخلى،وتنسشرشالأهلثارإذحرجا؟مركزه

حموأبووأغاركوكو،ملكالقاضيابنقبائلرجال

الجزائرأهلوتربص،شلفواديعلىتلمسانملك

لممليمالعثمانىالسلطانعونطلبولذا،بالعثمانيين

فتحهاالتيالبلادباسمالولاءفروضلهوقدم،الأول

العثمانىالسلطانوقبل.سنويةأموالبدفعووعد،أخوه

إليهوأرسل،البيلربكورتبةباشالقبومنحهالعرضهذا

المتطوعينبتجنيدوصرحالجزائر،إلىبمدافعهمرجلألفي

فأصئ،الإنكشاريةرجالحقوقومنحهم،معهللجهاد

مواجهةمنبهمتمكن،مقاتلالافأربعةإمرتهتحت

عنالرحيلعلىألممبانيةقوةفأجبر.تهددهالتيالأخطار

.أم951هـ-269عامالساحل

وظل،جيجلإلىللالتجاءواضطروهالتونسيونهزمه

نشاطهوالممتأنف.جيشهتنظيميعيدبجيجلملجئهفي
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الأليضللبحرالغرليةالشواطئومهاجمة،الجهادي

-0152هـ،329-279عاميبينفيماالمتوسط

الامشيلاءفاستطاع،أخرىمرةشوكتهوقويت.أم552

هـ،929عامدونةرعلىم1521هـ،289سولوعلى

هـ،329عامأ!اضياابتوهزم.وقسنطينةأمء22

والجزائرمتيجةواحتلواالعثمانيونوعاد.وقتلهأم525

التركيةالحاميةوقتلقائدهملطردهمقسنطينةأهلوعاقب

بنحليفةحسينوصالحه.أم27ءهـ،349عام،هناك

عامللعثمانيينسنويمبلمالىدفععلىووافق،القاضي

.أم528هـ،359

جزيرةعلىأمسبانيمعق!!وهو،بنونعلىوامعتولى

ا!شعادوبذلك.ام952هـ،369عامالجزائر،منقريبة

منفرقاوكون.الجهاتتلكعلىسعلطانهمالعثمانيون

عليهخطراأصبحواالذين،الإنكشاريةجانبإلىالجند

هـ،149عامالتونسيةأسبلادأوأخضعالتمرد.إلىلجنوحهم

هـ،429عاممنهاستردوهاالأسبالىولكنأم،534

فعينه،الآستانةإنىالعثمانيالسلطانوالمشدعاه.أم535

وجههاالتيالبحريةالحملةبإدارةإليهوعهدباشاقبودان

بيدالجزائرفيالأموروترك.وأحلافهالخامسشارللمقاتلة

فأعادالجديد،منصبهبأعباءأغياماإلىوانصرفخليفته

فيفعالنصيبلهوكانفيه،وزادالتركيايلأسطولتنظيما

أدولياشواطئهاج!ا.الأسطولهذاحاضهاالتيالمعارك

منجزرعدةعلىوامستولى.ام537هـ،449عام

أعالى.االبا!مهادلةإلىهذاإزاءالبنادقةواضطر،البندقية

فيكتيرازاد:مما.العثمانيالسلطانعندمكانتهوعلت

علىالخامسشارلحملةعلىغاليانصراتحقيقهنفوذه

.أم154هـ،489عامالجزائر

عامأصساحليةاإيطاليامدنضدواسعبنشاطقام

الحربوانتهتبعضها.علىفا!شولىأم،543هـ،059

هائلةثروةوكون.أم544هـ،519عامكرسيبصلح

وتوفيالبوصعفور.علىقصورعدةلينهامنبالاستانة

.درهليوكفيبناهالذيالمسجدفيودفن،بالآمعتانة

.البربريعكرمةانو:.عكرمة،البربري

منمجموعةاشبرليتوراتعت!ارعقار.البربيتورات،

منتقللوهي.كمنومأوللناسكمس!ستستخدمالعقاقير

ويسبب.العصبيالجهازتهدئةعلىوتعملالدماغنشاط

نأويمكن،الإدمانالعقاقيرلهذهالمتواصلالاستعمال

.الوفاةفيالزائدةالجرعةتتسبب

وهو.البربيتوريكحمضمنالبربيتوراتويستخرج

متوافرلكنه،أقراصأوكبسولاتضعكلفييباععادة

البربيتوراتوتختلف.وسوائلمسحوقشكلفيكدلك

تأثيرها.بقاءفيوكذلكوأوزانهاتركيبها،في

كانالطبمجالفيللبربيتورأتاستعمالوأول

الاسمتحتأم309عامفيظهرالذيالباربيتال

بدأوقد،الفينوباربيتونكانوالثاني.فيرونالأضجاريا

لومينال.التجاريالاسمتحت2191عامفيا!هاستعما

نوعا25منأكثرالأطباءيستعملالحاضرالوقتوفى

.البربيتوراتمن

لأغلبالصغيرةالجرعاتتهدئ.الطبيةالاستعمالات

علىفتساعدالكبيرةالجرعاتأما،الأشخاصالبربيتورات

الأغراضلهذهغالباتستعملالتىوالبربيتورات.النوم

والكوينالباربيتونوالبنتوربابيتونالمبلورباربيتونتتضمن

الثيوبنتالالجراحونيستعمل.المجموعاتهذهمنومزيبم

الفيناوباربيتونوتساعدمخدر.بمثابةالبربيتوراتمنوقليلا

.الصرعنوباتمنععلىالطوي!!المفعولذات:افيليتورات

المرضلتخفيفأجربيتوراتاتستعملالأحيانابعضوفي

معمشاكلهممناقشةمنالمرضىيمكنبحيثالعقلي

النفسية.الأمراضطبيب

جرعةزيادةتؤديأنيمكن.البربيتوراتأخطار

إلى،الكحولمعاخذتإذاوخاصة،البربيتورات

جرعةيتناولالذيوالشخص.الوفاةحتىأوالغيبوبة

استدعاءفيجب،فوريةطبيةعنايةإلىيحتاجزائدة

!عيجب،الطبي!انتظارأثناء.مباشرةأطبيبا

منكبيرةكميةيشربأن-واعياكانإذا-المريض

نأويمكنالتقيؤ،علىيحثأنويجبالماء،أوالحليب

وإذاالمركز.الشايأوالمر!صةأعهوةاكذأسكيتناول

يساعدهأنالحطبيبيمكن،عليهمغمىالمرلضكان

الإسعافاتأنظر:.المنبهةالمنشطةوالحقنبالأكسجين

الأولية.

البربيتوراتمنكبيرةكمياتالناسبعضيأخذ

كهذهكبيرةجرعاتوتناولالتوتر.منخلاصكومسيلة

الذينكلامفيصبح.الكحوليسكركمايسكر

ويضعفواضئماغيرالكمياتهذهبمثليتعاطونها

الأشمخاصلدىوتنشأالتمييز،وملكةالتوازنعندهم

بانتظامالبربيتوراتمنكبيرةجرعاتيتناولونالذين

استعمالإيقافالمدمنونيحاوأ!وعندما.الإدمانحالة

ومنالجسموارتعاش!التشنجاتمنيعانون،البربيتورات

المفاجئالتوقفيسببأنويمكن،خطيرةعصبيةحالة

عنيتخلواأنللمدمنينويمكن.الموتالعقارلتناول

التيالكميةبتقليلوذلكتدريجيا،البربيتوراتتعاطى

يتعاطونها.

.انحدراتإدمانأيضا:انظر
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ات!ء.لمغادرةيستعدالسمكلصيدبرتغاليفريق(اليمين)إلى.السمكلصيدقرىأوصغيرةزراعيةقرىفييعيشونالرتغالسكانمنكير

والطماطم.،والزيتون،العنبتشولالزراعيةالبرتغالحاصلات.البرتعالمعظمتعطياليسار()إلىاللزروعةالأر!

البرتغالجمهورية

أ!سفيإيبيرياجزيرةشبهفيتقعدولةاليرثغال

جارة-ألممبانياوتحتلأوروبا،قارةمنالغربىالطرف

الجزيرةشبهأجزاءباقي-والشمالالشرقمنالبرتغال

المحيطوالجنوبالغربمنالبرتغالتواجهتقريبا.

فيها.مدينةوأكبرالبرتغالعاصمةهيولشبونة،الأطلسي

القرو!نومن.ريفيةقرىفيالبرتغاليينمعظميعيش

فيالعاصفالأطلسيالمحيطمياهعبريبحرونمهرةأناس

العنبينتجونومزارعون،السمكلصيدصغيرةقوارب

.المشروباتمنشتىأنواعصنعفىيستخدمالذي

استهلعشروالسادسعشرالخامسالقرنينوخلال

بالعصروصفهمايمكنالمغامرونالبرتغاليونالمكتشفون

ديازبارثولوميوقادفقد.الأوروبيةللاكشمافاتالذهبى

فيالصالحالرجاءرأسحولالأولىالبحريةالرحلة

حولداجامافاسكووأبحرلإفريقيا.الجنوبىالطرف

بدروأبحركما،آمميا.إلىبحرياطريقاواكتشف،الرأس

وهذه.البرازيلباسماليوممايعرفإلىكابرالألفاريز

إمبراطوريةتأسيسإلىأدتوغيرهاالبحريةالرحلات

واسياإفريقيا،فيمستعمراتعلىاشتملتشاسعةبرتغالية

الجنوبية.وأمريكا

القرنأواخرفييضعفانونفوذهاالبرتغالقوةبدأت

إمبراطوريتهامنبكثيراحتفظتولكنهاعشر.السادس

القرنمنوالسبعينياتالستينياتفي.عام004منلأكثر

باستثناءالبحارعبرمستعمراتهاجميعاستقلتالعشرين

فيالواقعةوماديراالازور،جزرهيمستعمراتثلاث

البرتغاليةالمستعمرةوماكاو،الأطلسيالمحيطشمالي

الجنوبى.الصينساحلعلىتقعالتيالصغيرة

سياسياتغييراالعشرينالقرنمنالسبعينياتشهدت

حكامالقوحكمعلىتناوبفقد،البرتغالفيجوهريا

هذهوخلال،ام749حتى2691منالمدةفيمستبدون

القوىوسحقتمحدودةالشخصيةالحريةكانت،الفترة

منمجموعةشنتأم749عاموفي.للحكومةالمعارضة

فيبالدكتاتوريةوأطاحواثورةالشبابالعسكر!نالضباط

الحكمنظامالبرتغالتبنتأم769عاموفىالبلاد،

الديمقراطى.

الحكمنظام

مأ769عاماعتمدالذيودمشورها،جمهوريةالبرتغال

وحريةالتعبير،حريةمثلالمدنيةحقوقهمالمواطنينيمنح

الذيالبرتغاليالمواطنيستطعكما.الصحافةوحريةالمعتقد،

.الانتخاباتفىبصوتهيدليأنيزيد،أوعاما18يبلغ

برلمانالبرتغالفيالقوانينيصدر.الوطنيةالحكومة

هذاأعضاءالشعبوينتخب،الجمهوريةمجلسيسمى

.سنواتأربعالعضويةومدةالمجلعر،
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خمسلفترةالجمهوريةرئيسالمواطنونينتخبكذلك

الأغلبعلىوهوالوزراء،رئيس،الرئيسويعين.سنوات

المقاعدمنعددأكبرعلىالحاصلالسياسىالحزبقائد

إدارةالوزراءومجلسأ!زراءأرئيسويتولى.البرلمانفي

البلاد.شؤون

الآزورجزرفيهابما،البرتغالتنقسم.المحليةالحكومة

المحلى.الحكملتقسيماتطبقامقاطعة22إلىوماديرا،

لإدارةومشرعاحاكمامقاطعةكلفيالناخبونيختار

والبلدانالمدنأنكما.المقاطعةفىالحكوميةالشؤون

المحلية.إدارتهالهامقاطعةكلضمن

فيالسياسيةالتمظهيماتأكبر.السياسيةالتنظيمات

والحزل!،الاحتماعيالديمقراطيالحزب:هيالبرتغال

الديمقراطى،التحديدوحزب،البرتغاليالاشتراكي

الديمقراطىالوسطوحزل!،البرتغالىالشيوعيوالحزب

سابقا(.-اطسيحيالديمقراطى)الحزبالاجتماعي

الاجتماعي،الديمقراطيالحزبأعضاءفإنوعموما،

التجديدوحزب،البرتغاليألاشتراكىوالحزب

الاجتماعىالديمقراطيالوسطوحزب،الديمقراطي

الحزبأعضاءيفضلبينماالحر.الاقتصاديفضلون

الاقتصاد.علىالحكومةهيمنةالبرتغاليالشيوعي

محكمةأعلىهيالبرتغالفىالعلياالمحكمة.المحاكم

استئنافمحاكمأربعالبرتغالفىيوجدكما.للاستئناف

مستوىعلىومتنوعةمحليةومحاكم(درجة)أول

.المقاطعات

.0065،نحوالجمديةسلكفيينتظم.المسلحةالقوات

تضم.جويةوقواتوبحريةجيشالبرتغالولدى،شخص

إلزاميا.تحنيداومجندينمتطوعينالمسلحةالقوات

السكان

البرتغالسكانيببكدد.والأسلافالسكان

)64%(السكانثلثينحولعيش.نسمة)498)00.9

ريفية.مناطقفى

سكانهاوعدد،البرتغالمدنكبرىهىأصثمبونة

لشبونةمنطقةسكانعددأمانس!ة،.00818.حوالى

المركزأنهاكما.نسمة000.0002علىفيزيدالكبرى

أجملأحدوفيهاللبلاد،والثقافي،واسمياسي،الاقتصادي

000/033سكانهاعدديبلغالتيبورتوالعالمموانئ

نسحة،أ!?.،...الحضاريةمنطقتهاوسكاننس!ة،

التى-لشبونةإلىإضافة-الوحيدةالبرتغاليةالمدينةوهي

المركزوهي،نسمة000.001علىسكانهاعدديزيد

سكانثلثمنأكثرويعيش،البرتغاللشمالىالرئيسي

منهما.بالقربأووبورتولشبونةفيالبرتغال

إلىيرمرأحمروشريط،الأملإلىيرمرأخضرشريط!يهالبرتغالعلم

اليسرىالصورةوفىالعلمعلىاكبرتعالىاصسالةاشعاريوحد.الأبطالدم

.البرتعالتاريخدكرياتتعيداضىاوالدر:عالقلاععليهرسمتوقد

وماديراالآزورأوروبا.م!العربيالحولىالحرء!يتقعالبرتغال

برتغالية.ممتلكاتوهى،اخربافىالحررسمحموعتاد

موجزةحقائق

نه.لتو:صمهلعاا

الرشغالية.:الرسميةاللغة

.البرتعالحمهورية:الرسمىالاسم

أقمى.وماديراالآزورجزر!حموعةبامشتماء2كم38/29!؟اللساحة

كم.102عرب-يتحرقك!،563لتممال-حوب:المسالات

كم.737:الساحلطول

الكثافة:90لم000.498:أأ691عامتقدير:السكان

.المدنفي%36،الريىلي./46:التوزيع20أشحاصاكمأ70

:م1002عامتقدير9.لأ336لم076أم:819عامتعداد

الازورحزرسكانتشمللاالأرقامهذه.لسمة9لأ000.459

.يراوماد

الحنازير،البطهاطس،،الطماطم،العت:الزراعة:الرئشيةاللنتجات

السردين،:الأسماكصيد.الدرة،اللحومأ!اراللر،،الدواج!

اررق،منتجات،احذاقياالمشحات،المسموجات:الصناعة.التونة

الأحدية،الخز!،مشجاتالفلير،مشحاتال!ر،ئية،الآلات

.الأس!دة،الإسمت

.ليونالرتعا؟لوطنيالنشيدا

ولمعرفةالإسكودو،قيمةلمعرفةالإسكودو.:الأساسيةالوحدة:العملة

النقود.انظر؟،الصغرىأ!حدةا

ه--حئن---ك!-؟ا!يلثثب!1صثسأ

لم-7-----------7-----------بمأ

!لمل!أح!"

!"ا!إطلسىالمخضألأنسا

يرالشصايياإ-"كرليا

كائم؟أ%ع

لإ/ا،-ح!ءأ!ص

عإ-3-----!-حكل:ئ!غالماااسعالباء--

لمحزرل!(-لم!الم---------لأ"ء!لا!ي

..!ا!لشفبولة

شطلى-برأ،)4حصعرالحزانرا-صبهفلعر!لي

(للبرتغاا)!%!6-صحمصص

ي!لمملكةا
لمأ**!ايردماحررأسه.

-أء!طلىار!ر،02---ء-(للرتعاا-)حبر!)!صفر!يما!3



1،3البرتغال

الدوليةالحدودلمحىمرجغاليستالخريطةهذه

منأولبالإل!يريينيعرفونأناسكان

عاشوافقد.بالبرتغالالآنيعرففيماقطن

حواليقبل،المكتوبالتاريخقبلهناك

جاءتالقرونوعبر.عامآلافخمسة

كان.البرتغالإلىمتعددةأخرىجماعات

والسلتوالقرطاجيونالفينيقيونمنهم

،الغربيونوالقوط،والرومانوالإغريق

سكانفإنواليومإفريقيا.شماليومسلمو

العناصر.هذهكلمنمزيجالحاليينالبرتغال

ستينياتمنتصفمنذالبرتغالإلىوارتحل

منالسودمنآلافالعشرينالقرن

نأإلا.السابقةالإفريقيةالبرتغالمستعمرات

البلاد.فيضئيلةأقليةيشكلونالسودهؤلاء

البرتغاليينمعظميعيع!.المعيشةأكلاط

وأ،السمكلصيدصغيرةقرىفىالريفيين

طولعلىتمتدالصيدوقرى.للزراعة

المستوطناتهذهسكانواعتمد.الساحل

فللرجال؟قوتهملكعسبالسمكصيدعلى

الأطلسىالمحيطمياهفىالإبحارعلىالجرأة

السمك،لصيدصغيرةقواربفيالعاتية

روتينيةبأعمالوالأطفالالنساءتقومبينما

الصيد.شباكوإصلاحالسمكلتنطف

منعدداالبرتغاليونالمزارعونينتج

بإنتاجأكثريشتهرونولكنهم،المحاصيل

الخمور.منهاتصنعالتى،الأعناب

إلاريفيابلدامازالتالبرتغالأنومع

تتطوروبورتو،لشبونةوبخاصةمدنها،أن

علىيتدفقعامكلففىكبير؟بمعدل

منكبيرةأعدادبالمدنالمتصلةالمناطق

الصناعةمجالفيوظائفعنبحثاالريفيين

المدنوفي.المدنفيأخرىنشاطاتأيأو

السنينمئاتإلىعمرهايرقىمبانالبرتغالية

ومكاتب.وبنايات،حديثةشققوبها

عائليةبروابطالبرتغاليونيتمتع

حيث،الأوائلالمسلمينمناكتسبوهاقوية

الواحدالبيتفي،الأحيانبعضفي،يعيش

ويميلذاتها.العائلةمنأكثراوجيلان

منالمدنإلىالقادمونوالنساءالرجال

معوطيدةبعلاقاتالاحتفاظإلىالقرى

الأصلى.الموطنفىأقربائهم

المدنفيالبرتغاليينمعظميرتدي

الأوروبيةالملابسسواءحدعلىوالقرى
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وغعاشاشحابافى!كة!طه،مدلثاوحصىالبرتعالعاص!ةلشبونة

ام،قتصاديةألاستمصةمياقراوتعفهـمر!ت،البرتعالساح!على

والتقافية.والسياسية

لملابسمشابهةأزياءيلبسونالريفيما!بعضولكنالحدلمجة،

ليريه()جمعابيهـيهاتاشجالأ!دىينتشر.أجدادهم

والسراويلالفضفاضةأغمصادوا،الطويلةوالقلنسوات

فيوشالاتطويلةملالعرالنساءمنكثيرتلبعي!.الواسعة

المظللةأوأصسوداءاالملاص!البرتغاليويرتديالمناطة!،بعض

يلبسونقدوأممنهم.أجوميةالالنعتماطاتللقياممعتماتظليلا

الخاصة.المناسباتبعضشيالمبهجةالألوانذاتالملابص!

البقر،اعلىا!البرتغافياشئيسيةالأطعمةاتحتوي

الأرزارأكسردين،بحاصةو،أسسمكوا،والدجاجوالخنزير،

قص!!معأطحمااشمريحةهوالمفض!!والطبق.والبطاطس

بيضة.وفوقهابطاطس

الأغانيمثلالترويحيةدالشساطاتالناسيستمتع

الثيرانومصارعة.القدموكرة،الثيرانومصارعة،الشعبية

ع!اجاحتيراالمشتري!يحد!لولىهيصسيرةمديةفىشعبيسوق

يعرضورالرتغالييرالمزارع!!مروكتير،الطارحةاتوالحفهمراواغواكها

.الأسواقاهدهمتلديلانتظاممحاصيلهم

فياللاتينيةوأمريكاأسبانيافيعماانبرتغالفيتختلف

بعدالثيرانتقتلاللاتينيةوامريكاأممبانياففي،أسامميةنق!ة

أثناءالثيرانقتللايحقالمرتغالفيولكن،المصارعة

المصارعة

اللغةوهي،الرسميةاللغةهيأجةالبرتغاأطغةا.اللغة

هوكماالبرتغاليةواللغة.اشبرتغالفيالانتشارالواسعة

التيالرومانسيةاللغاتإحدىهيالأسبانيةاللغةفيالحال

البرتغاليةاللغتانوتتشابه.اللاتينيةاللغةمنانحدرت

.كثيرةوجوهفيوالأسبانية

الرومانيالمذهباكبرتغاليينمعظمايتبع.الدين

منصغيرةجماعاتأيضاالبلاد،وفيأحصاثوليكىا

نط.والبروتستا،واليهودالمسلم!%،

القرنأوائلحتىأح!اثوليكيةاالرومانيةأحضيسةابقيت

البرتغالحكومةمنجزءابصفتهاتأثيرهاتمارسأسشمرينا

.أم119عامالدولةعنال!ضيسةفصلتمقدو.أعموميةا

للريفيينوبالأخصأج!ت،للبرتعامهمةأمماثوليكيةاأصديانةا

الكاثوليكالقساوسةيؤديكثيرةريفيةمناطة!وفي.منهم

الحياةوفي،التعليموفي،المحليةالإدارةفيرئيسيادورا

:الناسحياةفيالمهمةالأنشطةومن.الاجتماعية

.والزيارات،والمواكب،التقليديةالكاثوليكيةالاحتفالات

المسماةالبرتغاليةالبلدةالنصارىالافعامكلويزور

أطفاللثلاثةظهرتأحذراءامريمأنيزعم،فهناك.!اتيما

فاتيما.ان!:.أم719عامفىالأغنامايرعون!!انوا

مقارنةضعيفاالبرتغالفىأخعليمااانظايعتبر.التعليم

البالغينخمسفنحوبا،أوروغربيأقطاربمعفم

الأطفالعلى،للقانونوفقا.أحضابةاأوالقراءةلايستطيعون

يلتحقواأنعشرةالرابعةإلىالسادسةسنبينالبرتغالي!ت

الرابعةمعنقبلالدراسةيتركونمنهمكثيرالكن،بالمدارس

فقيرةأسرمنيكونون،الأحيانأغلبوفي.عشرة

المتومعطالتعليم.العملعنبحثاالمدرسةمنيخرجون

فيكثيرةمناطقولكن،البرتغالجمئمناطقفيمتوفر

عشرالبرتغالفيويوجد.ثانويةمدارسبهالايوجدالقطر

الجامعة.أم749ثورةبعدمنهاأربمفتحت،جامعات

ثمانيةمنأكثرطلابهاوعددلشبونةجامعةهيالكبرى

فيمقرهاالبرتغالفيحامعةوأقدم.طالبألفعشر

الجامعيالتعليماالسكانمن%2منأقلوتحلقىكويمبرا،

.البرتغالفي

القرنخلالالبرتغاليللفنالذهبيالعصربدأ.الفنون

فيهظهرتالذيالوقتذاتفي،الميلاديعشرالخامس

القرنحتىذلكعلىالوضعوبقيعالميةكقوةالبرتغال

وأذواقبالدينالفترةهذهخلالالفنوتأثرعشر.السابع

للبحر.وحبهمالبرتغاليينوشغفالملوك
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تجتذبالثيرانمصارعة

فيعفيرةحماهير

الثيرانمصارعة.الرتعال

عنتختلصالبرتعالية

أسبانياليمتيلاتها

لاإذاللاتيحيةوأمريكا

التور.قتليحق

ونحتواالكنائسالذهبيالعصرإبانالمعماريونشيد

طرازأوالفنانونالمعماريونهؤلاءطوركما،التماثيل

هذاوعرف.التزيينفيبالاممتغراقتميزللنظرملفتا

الملكإلىنسبة،ا!لانويلىباسموالمحكمالمفصلالطراز

إلى5941منالفترةفيحكمالذي،الأولمانويل

رعايته.تحتالفنانينمنالعديدوكفلام152

كنيسةنافذةإطارهوالمانويليللفنالشهيروالنموذج

المرجانمثلالبحريةالموادليشبهتشكيلهتمالذيتومار،

السفنوشباك،المجحريوالطحلبضطي(،)حجر

الذهبيالعصرفيشهرةغونزالفسنونوونالوحبالها.

والأمراء.والملوكللقديسينرسمهاالتىلوحاتهبفضل

أسهوالذهبىالعصرفىأدبىعملأشهروكان

هذهنشرت.كامويسديلويزللكاتبلوزياداس

التاريخيةالبرتغالمنجزاتتحكيالتىالمطولةالملحمة

.أم572عاموأبطالها

ليفسحالدينيالفنتنحى،أم008عامحواليبعد

وأصبح.اليوميةالحياةيعكسالذيالفنأمامالمجال

والصور،وشعرهم،بقصصهممشهورينالبرتغاليون

السياسية.الكاريكاتورية

أغانيهموتتراوح،الشعبيالفنمنثروةللبرتغاليين

تشولا،تدعىالتيالمرحةالراقصةالموسيقىمنالشعبية

الجيتار.آلةبرفقةتغنىحزينةأغانوهيالفادوإلىديراو

الخزفيةالأدواتمثلالبرتغاليةاليدويةالمصنوعاتوتحظى

.عديدةدولفيواسعةبشهرةوالكتانوالدانتيل

والمناخالأرض

المساحةوهذه.2كم938.29البرتغالمساحةتبلغ

مساحةوتبلغوماديرا.الازورجزرمجموعتيلاتشمل

2،كم7!7ماديراومساحة2كم2و334الازورجزر

فوققليلاوترتفعنسبيامستويةالبرتغالأرضمعظم

الشمالفيجبليةسلاسلوتوجدس!إلبحر.مستوى

.البرتغالمنالغربيالجنوبوفيالولممط،وفي،الشرقي

أرلغإلىالبرتغالتقسيميمكن.الجغرافيةالاقاليم

الهضاب2-،الساحليةالسهول-أ:رئيسيةأقاليم

الهضاب-4،الوسطىالجبليةالسلسلة3-،الشمالية

الجنوبية.

الساحلينبمحاذاةتقعمستويةأرضالساحليةالسهول

وفي،السهولتضيق،المناطقبعضفي.والجنوبيالغربي

هذهعلىوتقوم.الإقليموسطإلىتمتدأخرىأماكن

المدنتقع.السمكلصيدوقرىزراعيةقرىالمنطقة

المحيطساحلعلىوبورتولشبونةالرئيسيةالبرتغالية

الأطلسي.

الوالجبليةوالسلسلةالشماليةالهضابأما

الميزيتا!للكلهضبةامتدأداتفإنها،الجنوبيةوالهضاب

وونأممبانيا.أرضمعظمتغطيالتىالضخمةالهضبة

.أسلاسلتقطعهاممهولمنالأعمالغالبفىالمناطق
الماشميةويربون،المناطقهذهفيالمحاصيلالمزارعونوينتج

منعا!مئويةنسبةتوجدالجبالوفي.السهولمناطقفى
.البرتغالمعادن
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العربيالح!وب!ي.ادرنهعالأرضم!كثيراتعطياللستويةالسهول

الهضا!!يالحمالاضلاشىالحماحليةالسهولترتفع،الرتعالمن

الحمولية.

يدسييراجبالسلسلةضمنالبرتغالجبالأعلىتقع

قممترتفع،أ!سطىاالجبليةأصسسلةاإقليمفيإستريلا.

أعلىأجحر.أسطحمستوىفوتام،008منأكترالجبال

عنأم!39يرتفرالذيإستريلاهوالبرتغالفيجبل

البحر.سطح

نهران،الغربإلىالشرتمنأ!البرتعايقطعالأنهار.

وسطفيتاجوونهر،الشمالفيدوروهما:رئيسيان

نهرويصبالأطلسيالمحيطفيدورونهريصبالبلاد.

المحيطفي-البرتغالوصعطفييجريالذي-تاجو

ثالثنهروهوجواديانانهرأما،لشبونةعندالأطلسي

فيوأسبانياالبرتغالبينالحدودمنجزءعلىفيجريمهم،

الشرقي.الجنوب

فالمنطقة،متعددةبطرقالبرتغالتاجونهريقسم

،الجنوبإلىالواقعةمنبرودةأكثرالنهرشمالالواقعة

المنطقةبينما،بالس!صانكثافةأكثرالشماليةوالمنطقة

الصغر،إلىتميلالشمالفيوالمزارع.كتافةأقلالجنوبية

فإنذلكإلىوإضافة.كبيرةالجنوبفيالمزارعأنحينفي

غالبيتهم،فيتاجو،نومنالشمالفيالواقعةالأجزاح!أهل

جنوبيفييعيشونالذينلأولئكمقارنةمميامميامحافظون

نهر.تاجو،:انظرالنهر.

علىالشمسوتسطعمعتدلالبرتغالمناخ.المناخ

البرتغاليونيهرعحيث.الجنوبفيوبخاصةالبلاد،معظم

المشمسالدافئبالمناخليستمتعواالجنوبفيالمنتجعاتإلى

الشتاء.في

وقليلوجافاحاراوالصيفالربيعفطالطقسيكون

فإنوالشتاء،الخريففيأما.عامبوجهمطرلدونأوالمطر

أنحاءمعظمعلىغزيرمطرويسقطباردا،يكونالطقس

يأعليهالسقطلاالبرتغالمنالجنوبيةالمناطق.البرتغال

منها.القليلالشماليةالمناطقعلىلسقطولكن،ثلوج

يدمحييراجباللسلسلةالعاليةالقممعموماالثيجيغطي

مشة.كلمنشهورلعدةإستريلا

م152منالبرتغالفيالحرارةدرحاتمعدلاتتتراوح

سقوطمعدلويبينيناير،فيم01حواليإلىيوليوفي

الداخلية،الشماليةالاجزاءبعضفىسمأ4.الامطار

الجنوبي.الساحلفيسمه.وحوالي

الاقتصاد

الأقطاربينفقراالأكثرالمرأتبإحدىالبرتغالتحتل

العشرينالقرنمناسشينياتمنذالقطربدأوقد.الأوروبية

كان،العشرينالقرنمشصفحتىاقتصاديا.نموايشهد

بصورةالسمكوصيدالزراعةعلىيقومالبرتغالاقتصاد

فىالأهمالعنصرهيالصناعةفإن،اليومأما،أساسية

البرتغالإنتاجمن%03حواليوتحتل،البرتغالاقتصاد

%01حواليالسمكوصيداشراعةتمثلبينما،الاقتصادي

%06حواليعموماالخدماتصناعةتحتلرالأقتصاد.ام!

.الاقتصاديالإنتاخأمن

المواردبعضالبرتغالفيتوجد.الطبيعيةالموارد

واسع.نطاقعلىبعدتستثمرلمولكنها،الثمينةالطبيعية

الذيالبناء،حجرهواستغلالهاجرىالتيالمعادنأكثر

أغلىفهوالزينةرخامأماالبلاد.جمئمناطقفييوجد

البرتغالفييوجدكما،البرتغالفيالمنشجةالبناءحجارة

التنجسق.وخام،ونحاس،حجريفحمترمحبات

الصنوبرغاباتوتنتشر،البرتغالثلثالغاباتتغطي

وسطفىالفلينبلوطشجرغاباتأما.الشمالفيالكثيفة

الفلين.منكبيرةكحياتتنتجفإنهاجنولهوفيالبرتغال

بالقدرةالبلادوتاجو،دورووبخاصة،البرتغالأنهارتمد

للدخل،مهمامصدراالأطلسيالمحيطويمثل.الكهرومائية

على،طويلوقتمنذالبرتغاليينمنكثيراعتمدفقد

لرزقهم.مصدراالأطلسىالمحيطسمك

والتجارةالحكوميةالوظائف.الخدميةالصناعات

الحكومةتسيطر.البرتغالفيالخدماتأنشطةأهميمثلان

ذلكفيبما،متعددةأنشطةعلىبإحكامالفيدرالية

تنتفع.العامةوالمصالح،وتصنئالمعادن،المصارف

السياحأعدادمنبالتجزئةتبيعالتيالتجاريةالمؤسعسات

علىالأخرىالخدماتوتشتمل.البرتغالتزورالتيالكبيرة

الصحية.والرعايةالتعليم

المصنوعاتكلالمنسوجاتصناعةتتصمدر.التصنيع

منتجاتأهمالقطنيةالأقمشةوتعد،البرتغالفيالأخرى

الأخرىالمصنوعاتأهمومن.المنسوجاتمنالدولة
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الصناعة.فيالرئيسيةالبرتعاليينأنشطةأحدوالآلاتاللعادنإنتاج

ححموفقالمعدنمنكبيرةصفيحةيقطعمصئبلشبونةفيعامل

معين.وشكلمعين

الكهربائية.والآلاتالورقومنتجاتالغذاء،منتجات

اللحم،تعبئةعلىالبرتغالفىالغذائيةالصناعاتتشتمل

إلىبالإضافة،المعلبوالسردين،الحيوانيالغذاءوإنتاج

والسماد.،والأحذية،الفلينومنتجات،الخزفيةالمنتجات

أوديةعلىالكرومزراعةتتم.السمكوصيدالزراعة

.البرتغالأرضتخترقالتيالأنهار

علىالبرتغالتنتجهاالتيالأخرىالمحاصيلوتشتمل

والأرز،،والبطاطس،والزيتون،الشاميةوالذرةاللوز،

،والدجاجالأبقار،المزارعونويربي،والقمح،والطماطم

القد،سمكالصيادونيصيد.والأغناموالخنازير،

اسممك.منأخرىوأنواعاوالتونة،والسردين

الحجم.صغيرةالبرتغالفيالمحاصيلمزأرعمعظم

بعضولكنيفلحونها.التىالأرضالمزارعينأغلبويملك

تمتلكهاجماعيةمزارع،الجنوبفىوخصوصا،المزارع

لايزالونالبرتغاليينالمزارعينمنكبيرعددوهناك.الدولة

استخدامولكن،القديمةوالمعدأتالأساليبيستخدمون

منبدءاكثيراازدادومعداتهاالحديثةالزراعةأساليب

العشرين.القرنثمانينيات

الرئيسية،البرتغالصادراتتشمل.الخارجيةالتجارة

ويستوردوالخمور.،والورق،والفلين،والمنسوجاتالملابس

والحديد،،والحبوب،الكيميائياتمنكبيرةكمياتالقو

،والغزلالنسيجوخيوط،ومنتجاتهوالنفطوالفولاذ،

.المواصلاتوتجهيزات

عضواالبرتغالكانقأم869إلىام959عاممنذ

تركتأم86!عاموفي.الأوروبيالحرةالتجارةاتحادفي

إلىوانضمت،الأوروبىالحرةالتجارةاتحادالبرتغال

عضو-وألمانيا(.الأوروبيالاتحاد)الانالأوروبيةالمجموعة

.للبرتغالالرئيسيالتجاريالشريكهى-الأوروبيالاتحاد

فياخرينأعضاءمعقويةتجاريةعلاقاتوللبرتغال

وأسبانيا،وبريطانيا،فرنسا،ذلكفىبماالأوروبيةالمجموعة

قويةتجاريةعلاقاتللبرتغالأنكما.أخرىأوروبيةوأقطار

الأمريكية.المتحدةالولاياتمع

منشبكةببعضبعضهاالبرتغالمناطقتربط.النقل

التيالقوميةالحكومةتمتلكهاالحديديةالسككخطوط

الحكومةتمتلككما.الرئيسيةالحديديةالسككشبكةتدير

ومطار(.البرتغال)طيران،القوميةالطرانخطوطوتدير

ميناءأيضاولشبونة.الرئيسىالدولىالمطارهولشبونة

الرئيسي.القطر

سبعةلكلسيارةمعدلهماالبرتغالفىيوجد

التراموعربات،والحافلاتالسياراتتقوم.أشخاص

الناسبعضولايزال.المدنفىالمواصلاتبتأمينالكهربائية

وأ،الثيرانتجرهاعرباتيستخدمونالريفيةالمناطقفى

.البغالأو،الخيول

الهاتف،أنظمةوتديرالحكومةتمتلك.الاتصالات

معدلهماالبرتغالفييوجد.البرتغالفيوالبريد،والبرق

ستةلكلوتلفاز،أشخاصخمسةلكلمذياعحوألي

الأماكنفيالتلفازالبرتغاليينمنكثيريشاهد.أشسخاص

فييوجد.والدكاكين،والحانات،المطاعممثلالعامة

الرسميةالجرائدوتشمل.يوميةجريدة25حواليالبرتغال

فىنوتسياسديوجورنال،لشبونةفيدامانهاكوريو

بورتو.

تاريخيةنبذة

فيماالاحتمالوجهعلىالتاريخماقبلإنسانعاش

ولكن.عامألفمائةمنأكثرقبلبالبرتغالألانيعرف

قبيلةإلىينتمونكانواالمنطقةفيالمعروفينالسكان

البرتغال-أيبيرياجزيرةشبهفيعاشوأالذينالأيبير!ن،

مضت.عامالافخمسةمنذالأقلعلىوأسبانيا-حاليا

العصورفيأيبيرياجزيرةشبهكثيرةجماعاتاحتلت

اسماحلمنقدمواالذين-الفينيقيونأقابمفقد.القديمة

فيفيهالهممستوطنات-المتوسطالابيضللبحرالشرقى

شماليمنالسلتأقاموالميلاد.قبلعشرالحاديالقرن

إليهاووصلالميلاد.قبلالعاشرالقرنخلالفيهاأوروبا

القرطاجيونواستولىالميلاد،قبلالسالغالقرنفيالإغريق

الإفريقيالشمالفيقرطاجمدينةمنقدمواالذينالأشداء

قبلالخامسالقرنخلالأيبيرياجزيرةشعبهمعظمعلى

الميلاد.
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هزمت.مق102عامفيالرومانى.الحكم

الثانية.أجونيةاالحربشىقرطاجالفتيةالرومانيةالإمبراطورية

علىسيطرتهاروماامشعادت،سلميةتسويةمنوكجزء

ثم،الجزيرةشبهاشوماناحتلوتدريجيا.أيبيرياجزيرةثمبه

.السلامعليهالمسيحأيامفىبالبرتغالاليوممايعرفاحتلوا

فيهاوأسسوا،باكبرتغالأ!يومامايعرفالرومانعمر

التياللاتينيةاللغةوأصبحت.الطرقمنوشبكةالمدن

والأممبانية.البرتغاليةاللغتينأساسالروماناممتعملها

لهارسمياديناالمصرانيةالرومانيةالإمبراطوريةواعتمدت

تتطورتغالإاوبدأت.الميلاديالرابعالقرنأواخرفى

اشومانوأطلة!،نصرانيةأرضالتصبحالرومانيالحكمتحت

أ!سيتانيا.اسمأيبيرياجزيرةشبهمنالبرتغاليالجزءعلى

جرمانيةقبائ!اند!عت.والمسلمونالغربيونالقوط

الخامساغرنافيالغربيةالرومانيةالإمبراطوريةعبر

.م476عامفيانهيارهاعواملمنوكانت،الميلادي

يدينونوكانواالقبائلهذهإحدى-الغربيونالقوطواحتل

أرضاالبرتغالوبقيتأيبيريا،جزيرةشبه-بالنصرانية

حكمهم.تحتنصرانية

الأولالقرن!اية،الميلاديالثامنالقرنبواكيرفي

بالبرتغالأجومامايعرفمعظهمالمسلمونفتحالهجري

فقد،شتىلوأحمرالبرتغاليةالحضارةفيوأثرواوأسبانيا.

أضعليما،اشطوروا،الإسلامىازالص!إعلىالمبانيأنشأوا

.الطرقوأنظمة

أحد،اضغمديهنريأنضم.البرتغاليةالدولةتأسيس

حربهمفىأيبيرياجزيرةشبهنصارىإلى،الفرنسيينالنبلاء

هنريأسبانيا،ملكالسادسألفونسوكافأ.المسلمينضد

لشمالياليوميعرففيماوكويمبرابورتوإقليميبمنحه

.البرتغالكونتلقبهنريعلىألفونسووأطلق.البرتغال

أسبانيا.منجزءاآنذاكالبرتغالوكانت

برغنديا،ملكهنريابن،هنريكألفونسوحققولقد

منحأم431عاموفي.المسلإتعلىعديدةانتصارات

عنمستقلةمملكةأجرتغالاوأسس،البرتغالملكلقب

هـ،009عامحتىالمسلمونفيهابقيالتىأسبانيا

.أم494

ملكيةأسرةالبرتغالعرشإلىجاءتام385عامفي

أولالأولجونالملكوأصبحأفيز،عائلةهى،جديدة

فيوساعدتالأسبانيةالقواتجيوشههزمت.أفيزيملك

عقد.الشرقفيالقويةجارتهامنالبرتغالاستقلالتأمين

تحالفأقدمويعدقائما،لايزالإنجلترامعتحالفاجونالملك

أزروبا.كطاقاءسياسى

السملثوصيادوالتجاركان.الاكتشافاتعصر

المحيطعمقفيموطنهمعنلعيداأبحرواقداكبرتغاليون

حلأنوما.الميلاديعشرالخامسالقرنقبلالأطلسيا

منكبيرقدرالبرتغاليينلدىتحمعحتىالقردهذا

الملاحةمهاراتأتقنوأقدوكانواالبحر.عنالمعلومات

بعيدا.الإبحارعلىقادرةسفنبناءعلىوالمقدرةالبحرية

،الأولجونالملكابنالملاحهنرياسمبرز

فيبنفسهيذهبولم.البرتغالبروزفيقياديةكشخصية

البرتغاليينخبراتفىأسهمتدراساتهلكن،بحريةرحلة

.الاكتشافاتمنكثيراويدعميشجعكانفقدأجحرية،ا

مأ914عامماديراجزرإلىالبرتغاليونأجحارةا!!

عامالملاحهنريوشاةوعند.ام431عاءوا!لآزور

الإفريقيالساحلاكتشفواقدالبرتغاليونكان،ام046

يسمىماإلىوصلواحيثالجنوبإلىوتوغلواالغربى

برتغاليمركبأبحرام488عامفي.لمسيراليوناليوم

الطرففى،الصالحالرجاءرأسحولديازبارتلوميويقوده

بهيقومعملأولالرحلةكانتلإفريقيا.الجخوبي

مانويلأصبح.النقطةهذهحولالدورانفيالأوروليون

البرتغاليةالإمبراطورية

السالفةاللرتعاليةالمقاطعات!

الحاصر،الوقتالمقانعاطعاثيا-

منتص!فىالبرتغالإمبراطورية

القوةأوجفىعشرالسادسالقرر

علىاشتملت،القومية

!ممتعددة!ماطقفيمستعمرات

هذهتبينالخريطة.العالم

حكمتهاالتىالمستعمرات

.الرتغال

3--3-!---ير-؟---!!ص--ءس؟كأ!ته3ىس-ص!!-----كا
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كرفر2لكاأكأص-ح!-؟ظسلسيرأ؟3اسيا!-!!--هـ؟لهـاا
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عصصرور51ء!سع-.،،-؟لمحئهيم
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ل!!!كا-!9141--خ-حه161-
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!-!---3-أ579-أ264*ءررلإ-!مالماا6لأد،!حد:حعص17!7جل!

-؟كاص!-لقلأ!.اض-!-ء

!ص!؟ءغ-!.*3ولبساعبمبا-ء!راحو"!ح!!ا!تيسكامولو

حضأ!رء--47113--أ64-4حمتلكض!!ريقما13أص---ءشقىسيلار!ا-ح-ة1أمحط،6أ-2-ه-أ21
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لأأ-75!ا485لا.ى2،15126915ءلآص!6لأ!-
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عاموفي.البرتغالملك،المحظوظمانويلالمسمىالأول

رحلةيدعمبأنوأهميتهابلادهقوةزيادةقررام594

تسلمآسيا.حتىإفريقياجنوبىحولللدورانجريئةبحرية

سفنأربعوقادام794عامالمهمةهذهداجامافاسكو

مأ894عامالهندووصلالصال!الرجاءرأسحول

طريقليتبعكابرالألفاريزبدروبعدهامانويلوأرسل

،ام005عامفيالمسار.عنخرجكابرالولكنداجاما،

البرازيل.اليوميسمىلماالشرقيالساحلإلىأسطولهوصل

الجزيرةوشبهإفريقياشواطئإلىأيضاالبرتغاليونوصل

.الشرقوالى،الشرقيةالهندوجزر،الماليزيةوالجزرالعربية

والجنودالمستوطنوناندفع.والثروةالإمبراطورية

جاءأنوما.المستعمراتيؤسسونالمكتشفونالبرتغاليون

سيطرةتحتكانحتىعشرالسادسالقرنمنتصف

شملتالبحار،وراءفيماشساسعةإمبراطوريةالبرتغاليين

أنجولا،:الإفريقيةبالأقطاراليوممايعرفمستعمرات

وساوتومي،،وموزمبيقبيساو،وغينيافيرد،وكيب

وإندونيسيا،وماليزيا،،البرازيلوشملت.وبرنسيب

والصين.

فيمصادرهامنكبيرةثروةالبرتغالكسبت

اسيا.فىالبهاراتتجارةمنربحتفقد.المستعمرات

تجارةفيواشتركتإفريقيامنالذهبعلىوحصلت

.جديدةأراضعلىالبرتغاليةالإمبراطوريةوحصلت.الرق

وفىوإفريقيا،،البرازيلفيالبرتغاليونالمزارعونأنتج

اقتصادإلىقوةأضافتالتيالحاصلات،الأخرىالاماممن

البلاد.

متمسكةالبرتغالظلت.الانحطاطسنوات

فإنحالأيوعلى،العشرينالقرنحتىبإمبراطوريتها

مبكر.وقتفيعالميةوقوةاقتصاديةكقوةتراجعالقطر

عشرالسادسالقرنمنذتارلإلإمبراطوريةوبراجعة

اتسعتالبرتغالأنعلىعلاماتهناككانتأنهتحبين

تملكأنهاالصغيرةالدولةواكتشفتحجمها.منأكبر

لهايتيحمماأقلوبحارةوجنودا،،ومستوطنين،قليلةسفنا

لها.الحمايةوتأمينالأطرافالشاسعةالإمبراطوريةإدارة

الأوروبيةالدولبدأتعشر،السابعالقرنخلالفي

علىتسيطروفرنسا،وهولندا،إنجلترا،ذلكفيبما،المنافسة

ال!مبراطورية.منأجزأء

التفتيشمحاكمونتائجالداخليةالمسياساتشاركت

،كبيرةقوةملوكهاواكتعسب.البرتغالانحطاطعواملفي

التفتيشمحاكموكانتقالمسيا.حكماالناسوحكموأ

الإلحادلإنهاءالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةقبلمنمحاولة

جسيمةأضراراألحقتذلكإلىوبالإضافة)الهرطقة(،

للبلاد.والاقتصاديالثقافيبالتطور

،ام058عامالبرتغالأسبانيااحتلت.الأسبانىالفتح

جونقادام064عامفيعاما.ستينالقووحكمت

استقلالواستعادالأسبانفيهأخرجعصيانابراجانزادوق

آخردراجماترا،عائلةمنملكأولجونأصبح.البرتغال

الرابع.جونلقبهذاجونأخذ.البرتغالملوكسملالات

انتعاشفترةالبرتغالدخلت.محدودةنهضة

منثرواتأضافقإذأم،066سنةحواليفىاقتصادي

والحاصلات،والماسالذهبمثلالبرازيلفيمستعمراتها

ساعدتهاكماالقطر.اقتصادإلىكبيرةإضافةالزراعية

والمسماة،ام307عامفيإنجلترامع،التجاريةالمعاهدة

علىبالنفععادتجاريااستقراراضمنتالتيميثيونمعاهدة

البلدين.

وضعهاتأكيدفىالبرتغالبريطانياساعدتكذلك

سيطرتهااممتعادةأسبانياحاولت.مستقلةدولةبصفتها

تعهدت-لأسبانياعدوابصفتها-إنجلترالكنالبرتغالعلى

مأ307عامبين.الغزاةضدللبرتغالالدعمبتقديم

متعددةمراتالإنجليزقامعشر،التاسعالقرنومنتصف

وتهديداتغزو،محاولاتمنالبرتغاللحمايةبمحاولات

إمرةتحت،الفرنسيةالقواتاحتلتحليفاتها.أوأسبانيا

حشدتإنجلترالكن.أم708عامالبرتغال،الأولنابليون

القواتطردمنأخيراوتمكنولنجتوندوقبقيادةجيشا

القصيرةالفترةوهذه.أم181عامالبرتغالمنالفرنسية

تخضيعمرةآخركانتالبرتغالالفرنسيونفيهاحكمالتي

أجنبى.لحكمالبرتغالفيها

ملكالسادسجونالملكهرب.الضعيفةا!للكية

وعادللبلاد.الفرنسيالاحتلالأثناءالبرازي!!إلىالبرتغال

روحتنامت،الوقتوبمرور.أم182عامالبرتغالإلى

منكثيروطلبأوروبا،فيقويةالسياسيالإصلاح

سلطاتوتحديدللشعبتمثيلأاكثرحكومةالبرتغاليين

وفي.أم082عامالبرتغاليالجيم!فيالضباطثار.الملك

يعطيدستورعلىالسادسجونالملكوافقأم،821عام

الحكومي.التمثيلبعض

ضربةالبرتغاليةالإمبراطوريةتلقت،ام822عامفى

اللإمبراطورية،فيجزءأغنى،البرازيلأعلنتإذ،قوية

البرازيل.:انظر.استقلالها

إلىالبرتغالتتقدملم.الأولىالبرتغالجمهورية

التمثيلطريقعلىكثيرةأعوامخلالقليلاإلاالأمام

أصواتإلاللناسيكنولمقويةالملكيةبقيت.الحكومي

للحكومةالمعارضةونمت.الحكومةفىتمثلهمقليلة

وأبنهالأولكارلوسالملكقتل.أم809عاموتزايدت

إنهاءأرادواالذينالثوريينأيديعلىلشبونةفىالأكبر

للملكالأصغرالابن،الثانيمانويلالعرشوتسلم.الملكية
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وأسسواأم019عامبهأطاحواالثور!تولكن،كارلوس

.البرتغالجمهورية

الديمقراطيةلتطجيقالبرتغالفىالأولىالمحاولةفشلت

فيكثيرةحكوميةبتدخلاتالفترةهذهوتميزت.البرلمانية

54البلادشمهدتفقد؟السياسيالاستقراروعدمالمجتمع

قادةوواجهعاما.عشرحمسةفترةفيمختلفةحكومة

العسكريونبهاقاموثورات،عماليةاضطرالاتالجمهورية

الحربفيالحلفاءجانبإلىالبرتغالوحاربت.والمدنيون

الحربأعباءوأثقلتام(،819-191)4الأولىالعالمية

المهزوز.الاقتصاديكاهلها

ما126عامالجيحقضباطأطاحسالازار.دكتاتورية

الحقوقوعلقوا،البر!انوالغوا،المدنيةالبرتغالبحكومة

بقادرينالضباطيكنل!ا.الدكتاتوريالح!صموأقاموا،المدنية

عامواختاروا.الاقتصاديةالبلادمشكلاتحلعلى

الاقتصاديالخبيرسالازارأوليفيراديأنطونيو،م8291

الأموربعيداجاوزسالازاردوروأعن.للماليةوزيراليكون

بصفتهيح!صمبدأوالحكومةعلىسيطرحيث؟المالية

.أم329عامأطوزارءرئيساوأصبحدكتاتورا،

)المحافظ(أصيمينىاالجناحمنسالازارحكومةكانت

منظمةوأقامت،قليلةحقوفاللناسأعطت.الدكتاتوري

سياسات!صانت.معارضةكللتسحقللشرطةسرية

انتشرالفقروأممنالأغنياء،ثراءفىسبئاالاقتصاديةسالازار

.الدكتاتوريحكمهإبان

الدولمعظمبدأت،العشرينالقرنمشصف!وفي

رفضسالازارول!ش.الاستقلالتمئمستعمراتهاالأوروبية

سكانمطالبرعممستعمراتهابقيةعنالبرتغالتتخلىأن

فيسالازارا!شمر.المتحدةالأمونداءاتالمستعمراتهذه

أطلقبحيثومستعمراتها،البرتغالوحدةعلىالتأكيد

وفيالبحار.وراءماولاياتاسمأم519عامبعدعليها

التنازلعلىالبرتغالالهنديةالكتائبأجبرت،أم619عام

نفسهالوقتوفىالهند.فىالاستعماريةممتلكاتهاآخرعن

فيالسوداءايةالبرتعاالمستعمراتفىالمتمردونبدأتقريبا

(الانبيساو)غينياالبرتغاليةوغينياوموزمبيقوأنجولاإفريقيا

البرتغالوأرسلت.البرتغاليينالحكامضدمسلحةصراعات

وأنهكت،الطرفينمنالآلافقتل.المتمردينلمحاربةكتائب

قلبيةبأزمةسالازارأصيب.البرتغالىالاقتصادالحربأعباء

عامين.بعدوماتالطويلةالعامةحياتهأنهتأم689عام

اتخذ.أم689عامللبرتغالحاكماكيتانومارمميللووخلفه

القاسي،الدكتاتوريالحكمآثارلتلطيفخطواتكيتانو

البرتغاليين.منالكثيرليرضيكافياهذايكنلمولكن

بالحكمالجيشضباطأطاح.أم749عامثورة

القواتحركةثورتهموسمواام749عامالاستبدادي

الحقوقوأرجعت،السريةالشرطةالحركةألغت.المسلحة

القطر.شؤونلإدارةانتقاليةحكومةوأسعست،للناس

السياسيةللأحزابسمح،الإصلاحاتمنوكجزء

القرنثلاثينياتمنذمرةلأولنشاطهابممارسةالبرتغالفي

والاشتراكيةالشيوعيةالأحزابحاولت.العشرين

الحكومةعلىاسميطرةالحر،الاقتصادآثرتالتيوالأحزاب

بينالعنفنشبأم759وأم749عاميوبين.الجديدة

الختلفة.السياسيةالاراءذويالبرتغالي!!

الجديدةالبرتغالحكومةقامت.الإمبراطوريةنهاية

البرتغاليةغينياومنحت.المستعمراتعلىسيص!إتهالانهاء

كذلك.أم749عامبيساوغينيااسمتحتاستقلالها

فيرد(،الأحضر)كيبوالرأسأنجولا،منكلأتنا

إفريقيا-فيأيضاوهى-وبرنسيب،وساوتومي،وموزمبيق

مأ769عاموفي.أم759عامالبرتغالعناستقلالها

جزرفيتيمورالبرتغاليةالمستعمرةعلىإندونيسياسيطرت

الأرضليحكمالبرتغالحكمعادوهكذا،الشرقيةالهند

اسمهاصغيرةمنطقةولها.وماديراالازوروصيرقيالأم

عليهاسيطرتهاولكن،الجنوبىالصينساحلعليماكاو

ضعيفة.أ،مر1:اقعفى

أولالبرتغالأجرتأم769عامفط.اليومالبرتغال

تمخضتعاما.خمسينمنذ،مرةلالأو،عامانتخاب

الجمعيةباسمعرفتجماعةتألمسيسعنالانتحابات

برلماناالناخبوناختارللبلاد.لوصدستورالتأسيسية

،العادةفىهوالذيالوزراء،رئيسالحكومةيرأس.ورئيسا

.البرلمانفيالأكثرالمقاعدذياسمياسيالحزبقائد

الحكومةفياستشاريبدورالبرتغاليونالعسكريوناحتفظ

.أم829عامحتىوذلك

الحكومةعلىالسيطرةتبادلتأم769عامومنذ

الحزبمثلالسياسيةفالأحزاب.محتلفةقوىالبرتغالية

أنهوجدوا،الاشتراكيوالحزب،الاجتماعيالديمقراطي

هذهمثلواحدا.اثسلافايشكلواأنلهمالأجدىمن

البرلمانفيالمقاعدمنعددكسبعلىقادرةالائتلافات

الحكومة.علىللسيطرة

المجموعةإلىالبرتغالانضمتأم869عامفي

إلىانضمامهاوحتى،أم959عامومنذ.الأوروبية

التجارةاتحادفيعضواالبرتغالكانت،الأوروبيةالمجموعة

البرتغالأصبحت،أم399عاموفي.الأوروبىالحرة

سياسيةاقتصاديةمنظمةوهوالاوروبيالاتحادفىعضوا

،أم699يناير41وفى.الاوروبيةالمجموعةاستوعبت

،كبيرةهزيمةالاشترأكيالحزبزعيمسابايوجورجألحق

حزبزعيمسيلفاكافاكوبأنيبال،الرئاسيةالانتخاباتفى

للبلاد.وأصئرئيساالديمقراطيالاشتراكيالوسطيمين
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

ندينافرد،حلادمابارتلوميوياز،دبيدرو

الملاحهريأوليفيرادوأنطونيوسالازار،السادسجون

ألفاريزبيدرو،برالكاسكوفا،حامادا

المدن

لولشالبورتو

لشبونةتيمافا

تاريخيةنبذة

الجغرافيةالكشوفتيمورإفريقيا

الكونغوالأولىالعالميةالحرباللاتيسيةأمريكا

فيردكيبالحدودخطأنجولا

ماكاووبرنسيبساوتومىإيبيريا

موزمبيقوبيساغينياالبرازيل

والمقاطعاتالطبيعيةالملامح

جزر،يرامادالآزور

نصجو،تا

صلةذاتأخرىمقالات

الفليناللعة،البرتغالية

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-1

المحاكم-دالوطنيةالحكومة-أ

المسلحةالقواتهـ-المحليةالحكومة-!

السيا!سيةالتنظيماتج

السكان-2

الديى-دوالأسلافالسكان-أ

التعليمهـ-المعيشةأنماط-ب

الفنونواللغةج

والمناخالارض-3

المناخجالجغرافيةالأقاليم-أ

لأنهارا-ب

لاقتصادا-4

الخارجيةالتجارةهـ-الطيعيةالموارد-أ

النقل-والحدميةالصساعات!-

لاتلاتصاازالتصنيع-ج

الأسماكوصيدالزراعة-د

تاريخيةنبذة-5

الرسيةاللغةهيالبرتغاليةاللغة.الفغةاليرتغالية،

يتحدثاللغةوهذهوأنجولا.وموزمبيقوالبرازيلللبرتغال

.المتحدةالولاياتفيشخصألف003نحوأيضابها

بلهجةأسبانياشمالىفيشخصمليونينحوويتحدث

!ىاتأربمو!اك.الجاليسيةأوغاليغوتسمىبرتغالية

الشماليةفاللهجات،اليومتستخدمرئيسيةبرتغالية

تستخدمبينماالبرتغالفيتستخدملجنوبيةواوالوسطى

رومانعسيةلغةوالبرتغالية.البرازيلفىالبرازيليرولهجة

اللاتينية.منالرومانسيةاللغاتوتطورت.الأسبانيةتشبه

.للغاتا،نسيةالروما:نظرا

عامنحوحتىواحدةلغةوالأسبانيةالبرتغاليةوكانت

وأثناء.الأسبانيةالهيمنةمنالبرتغالأفلتتعندماام431

ونحويةصوتيةخصائصالبرتغاليةاللغةطورتنشوئها

إلىلغتهمالبرتغاليونالمستعمرونونقلبها.خاصةوصرفية

البرازيليونوأضاف.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالبرازيل

الأفارقة.والمستعبدينالتوبيهنودلغتيمنكلماتإليها

باللغةعلاقتهاخلالمنالبرازيليةالبرتغاليةاللغةوأصبحت

الإنجليزيةاللغةبهاتتمتعالتينفسهابالصلةتتمتع،البرتغالية

البريطانية.الإنجليزيةباللغةعلاقتهاخلالمنالأمريكية

فيالناسمنالعديدرغب،العشرينمطاإلقرنومنذ

منالتخلصالعلماءوود.البرتغاليةاللغةتهجئةتبسيط

بينالقديموالاتحادالمزدوجةالساكنةالأصواتمنالعديد

البرتغالحكومتاأقرتام439عاموفى.الحروف

لأ(بحرفالاستعاضةفيهتمجديذالغويانظاماوالبرازيل

الا(.عن)1(و)ي،(عن)،(و)،ا!(عن

اللغة.،الأسبانيةأيضا:انظر

عدىالناسبهايستمتعشائعةحمضيةفاكهةاليرتقال

اللذيذعصيرهفيالبرتقالقيمةتكمن.العالممستوى

لفيتامينممتازمصدرفهو.الفيتاميناتمنالعاليومحتواه

منعددوعلى(أ)فيتامينعلىأيضاويحتوي)ج(،

)ب(.فيتامينمجموعة

متريطنمليون38نحوللبرتقالالعالميالإنتاجيبلغ

،البرتقالإنتاجفيالرئيسيةالدولةالبرازيلوتعدسنويا.

الدولومنأسبانيا.ثمالأمريكيةالمتحدةالولاياتتليها

ومصر.والهندإيطاليا،العاليالإنتاجذأتالأخرى

فيالعالمفيالمنتجالبرتقالنصفمنأكثريصنع

نحوويباعمجمد.أومعلبأوطازجمركزعصيرشكل

ويستخدمطازجةفاكهةشكلفيالبرتقالمحصولرلغ

والمربىوالحلوياتالخبوزةالمنتجاتصنعفيالباقي

الخفيفة.والمشروباتوالسلطات

البرتقالرواجاأكثرهاالبرتقالمنأنواععدةوهناك

والبيضى،المستديربينشكلهفيالبرتقا!ويتراوحالحلو.

والأحمروالبرتقاليالارجوانيبينألوانهتتراوحكما

ذاتالمناطقفيجيدةبصورةالبرتقالوينمو.الداكن

تنخفضلاالذيالمعتدلالباردوالشتاءالدافئالصيف

لأنالتجمد،درجةمنأقلإلىفيهالحرارةدرجات

والثمار.بالشجرةبالغاضرراتلحقالتجمدحرارةدرجات
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بميا!:ع!لديدعصرعلىتحتويمرعوسةحمصيةفاكهةالبرتقال

أحاءح!!لىاحدالمحئهاالماطة!كألمفيرعوهو)ح(،فيتاصرم!كبيرة

العالم.

والشجرةالتمرة

تسمىالتياللبيةالبسيطةالثمارمننوعالبرتقال

الجزءالناعمةالجلديةقشرتهاوتغطى،هسبريديوم

طبقةمنالقشرةتتكون.يؤكلالذياللبيالداخلي

إسفنجيةداخليةوطبقةفلافيدوتسمىملونةخارجية

غددعلىالفلافيدوطبقةتحتويألبيدو.تسمىبيضاء

منالداحلىالجزءويتكون.مركزاعطرئازيتاتنتجصغيرة

إسفنجي.بقلبتحيطفصا15-01منالبرتقالة

الأكياسمنكبيرعددعلىالفصوصتلكوتحتوي

.البرتقالثمرةلبوتكونالعصارةتحملالتيالعصارية

،لكنالبذورعلىالبرتقالأصنافبعضفصوصوتحتوي

البذور.عديمةأصنافاهناك

وأزهارداكنةخضراءأوراقلهاالبرتقالوشعجرة

الأزهارمبايضمنالبرتقالثمارتنمو.عطريةبيضاءجميلة

الأزهارتفتحمنأشهرثمانيةخلالأصنافهبعضوتنضج

02إلىتصلقدفترةإلىتحتاجأخرىأصنافاأنحينفى

شعهرا.

فيأجرتقالامنمحتلفةأصنافبزراعةالمزارعونيقوم

أصسنةاأيامفيالناضجةالثماروفرةلضمانواحدةمساحة

معظمها.أوكلها

البرتقالثمارقطفيمبغي.أجسات!!اأحدفىالبرتقاليقطفونالعمال

للتلف.محعالاليدطازحةبيعهاالمراد

السريعالنمومنفتراتخلالالبرتقالأشجاروتكبر

الأغصانأثناءهاتت!ضن،السريعالنماءبدوراتتعرف

بعضوتتطورالأشجارعلىالجديدةالأزهاراالأوراقا

تحدثالتيالنمودوراتعددويختلصثمار.إلىالأرهار

ال!وفتحددكما.الجويةأظروفابحسبسمةك!!فى

المداريةالمناطقفيفمثلا،.الدوراتتلكوقتالجوية

السنةطوالالصغيرةالدوراتمنعدديتكون،المطرة

ثمارهاتتميزالأزهارمنقليلأعدداالأشجارخلالهاتنتج

المدارية،شبهالمناطقشيأما.النوعيةورداءةالحجمبصغر

تحدثبلالشتاءفصلخلالتتكونلاالنمودوراتفإن

الأزهارمنكبيرعددخلالهايتكونالربيعفيعالنموفترة

عدديحدثوقدالثمار.منكبيراعدداوتكونتتطورالتي

جإظإلى!ؤديةالصيففصلخلالالصغيرةالدوراتمن

.وال!وراتالأغصان

لأصنافا

منأصنافثلاثةإلىعامبشك!!برثقالكلمةتشير

الحمضيالبرتقال2-الحلواكبرتقالأ:الحمضيةالفواكه

اليوسفي.3-إشبيليابرتقالأو

العالمأنحاءكلفيالمزارعونينتجا!و.البرتقال

البرتقالمننوعوهوآخر،نوعأيمنأكثرالحلوالبرتقال

ثلاثهناك.بيضيإلىمستديروشمكلهحلوةنكهته

العاديالبرتقال-االحلو:البرتقالمنمجموعات

دمه.أبوالبرتقال3-سرةأبوالبرتقال-2

فمعظمالحلو.البرتقالأنواعأهمهوالعاديالبرتقال

إلىبالإضافة،العاديالنوعمنطازجايباعالذيالبرتقال
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م!الناضجةالثماربقطىيتمطازحابيعهالمرادالبرتقالثمارجمع

للتص!ئآليا.بيعهالمرادالبرتقالمعظميجمعباليد.الأشجار

الفالنسيوالبرتقال.منهيصنعتقريباالبرتقالعصيركلأن

العالم،فيالعاديالبرتقالأنواعأشهرهوالبذورعديم

العصير.أنواعأجودوينئمنه

صغيرةأخرىثمرةعلىثمرتهتحتويسرةأبوالبرتقال

منالنوعوهذا.الرئيسيةالثمرةطرفيأحدعندتنمو

ينتجولكنهالجيدةبنكهتهيتميزكماالبذور،عديمالبرتقال

.العاديالبرتقالمنجودةأقلعصيرا

فيولكنهعاديغيربلونيتميزدمهأبوالبرتقال

لبلونويتراوح.العاديالبرتقاليشبهعديدةجوانب

النوعهذاويزرعوالأحمر.الأرجوانيبيندمهأبوالبرتقال

كما،المتوسطالأبيضالبحرحوضدولفيواصيعبشكل

العالم.منأخرىمناطقفيمنهقليلةكمياتتزرع

يؤكللاإشبيليابرتقالأوالنارنجأو.الحمف!يالبرتقال

إشعبيليابرتقاليزرعمر.لبهمذاقلأنالعادةفيطازجا

صنعفيمعظمهويستخدمأوروبافيأساسيبشكل

وبعضقشرتهمنالمنتجالزيتيستخدمكما،المربى

صناعةفيوالأزهارالأوراقمنالمستخلصةالمكونات

العطور.

علىبرتقالأليسهو-تنغرينأيضاويسمى-اليوسفى

مجموعةالحقيقةفيفهو.إليهانتمائهشهرةمنالرغم

311البرتقال

ءغ-؟كأكاح!!تيئيع!كا?ء4

يم!ير،!رئنزرزرلأء7صلا*ص

حسبطازجةليعهاالمرادالبرتقالثمارتفرز،التعبئةمصانعأحدفى

.للأسواقوتحتمصصناديقفىتعبئتهاتتمثموالحجماالدرجة

الحقيقياليوسفيتشملالمتشابهةالفواكهمنممستقلة

وطعم.للبرتقالمشابهةأخرىوفواكهوالتانجوروالطنجال

قشرتهوتنفصلطازجا،يؤكلماوعادةحلواليوسفي

بماليوسفيان!:.يؤكلالذيالداخليالجزءعنبسهولة

الحامض.التانجوربمالطنجال

البرتقالزراعة

معظمتنتجبها.والعنايةالبرتقالأشجارزراعة

وتقطع،خاصةمشاتلفيالبراعممنالبرتقالأشجار

يتمثمفيه،المرغوبالبرتقالتنتجالتيالأشجارمنالبراعم

انظر:،الأصولالمسماةالبرتقالشتلاتعلىتطعيمها

قدرتهاحمسبالأصولأنواعاختيارويتم.النباتتطعيم

الإنتاجلمنطقةالجويةوالظروفمإلتربةالتكيفعلى

البرتقالأشجاروتغرس.والأمراضللافاتلمقاومتهاووفقا

فيوتبدأ،التطجيممنشهراأ2-6بعدالبساتينفي

البرتقالأشجارتستمروقد،أعوامه-4بعدالثمارحمل

عاما.05لمدةثمارإنتاجفى

للإصابةالبرتقالأشجارتتعرض.والأمراضالآفات

القشريةالحشراتوتعد،والأمراضالافاتمنبالعديد

تمتصفهي،البرتقالأشجارتهددالتيالآفاتأهمإحدى

بعضوهناك.الصغيرةوالأغصانالأوراقمنالعصارة

-،33
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سافلوريداشيحجدةبصورةيسموالبرتقال

والتحار.الأشحاراا!حقيعايتلورقدالأعوام

البرتقالإنتاجفيالرائدةالدول

...أجراريلا

المتحدةالولايات

الصيمات

أسحانيا

المكسيك

لياإيطا

لىيراإ

باكستالى

!2-0961،محعواتتلاتلمتو!طألأرقا

ولع()5المتحدةللأممالتا!ةواللأعدية

بع!ه!ولمي،ا!تحدةلولايات

...........

شحم0000018688

ا.....

كحم000،5973...لم

...."

كحم000000.9555

..

كحم000000.655.2

..

كحبم000/000.0482

كحمألأ00878لأ....

ا.

كح!0000007351

ا.

كجم000.000.9621

كح!ا603،1......لأ

كحم..-00.)117)1

الهـراعةسطصةالحصدر:.م91

المزارعونيكافحولذلكالحشراتتلكتقتلالدبابيرأنواع

فىالدبابيرتلكوتوالدنموبتشجيعالقشريةالحشرات

بساتينهم.

وتسببانالبرتقالأشجارتهاجمانافتانأيضاوهماك

ويمكن.المنوحشرةالصدأسوسةهماللأوراقأضرارا

بالمبيداتالأشمجاربرشالافاتهذهجميعمقاومة

الحشرية.

أشجارإضعافإلىالفيروسيةالأمراضوتؤدي

تريستيزأ.المهلكالفيروسيالمرضبخاصةقتلهاأوالبرتقال

الأشجاربانتقاءالأمراضتلكي!صافحونالمزارعينلكن

التيالأشجاربزرأعةأو،المشاتلمنالفيروساتمنالخالية

وتسبب.مقاومتهاأوبالفيروساتالإصابةتحم!!ثتستاي!أ

الزيتىوالتبقعالأسودالعفنمثلأ!طريةاالأمراضرالعض

بقعايسببالأسودفالعفن.البرتقالأشجارفي!جيراتلفا

ويسببوالثمار،الأوراقواالأغصمانعلىبارزةصغيرة

ويكافح.الأوراقعلىالمظهرزيتيةبقعظهورالزيتيالتبقع

بالمبيداتالأشجاربرلقالفطريةالأمراضالمزارعون

الفطرية.

التيوالعصيرالسكركميةتزداد.والتصنيعالجمع

الببرتقالويختلفالثمار.نضجمبقدمالبرتقاليحتويها

بعدلايستمرنضجهأنفيالأخرىالفواكهمعظمعن

تحتويحينالبرتقالالمزارعونيحصدولذلك،جمعه

والسكرالعصيرمنالمطلوبةا!سشوياتعلىالثمار

الحمض.و

تمأو،الشجرةمنبقوةالبرتقالثمارنزعتموإذا

التلف،أوللخدشتتعرضربمافإنهاآلئا،جمعها

ونظرا.الثمرةمعالساقتلاقىنقطةعندخصموصا

المزارينفإن،الفطريةللأمراضالخدوشمةالثمارلتعرض

الطازجةالفواكهتحملالتيالسيقانقصعلىيحرصون

يدويا.الشجرةمنبعنايةالثماريقطفونأوللبيعالمعدة

شمعيةطبقةتضافثموتجففالثمارتغسلذلكبعد

مخاطروتقليلولمئجفافهامظهرهالتحسينخاصة

الشحن.أثناءتلفها

وإذاآليا.جمعهافيمكن،للتصنيعبيعهاالمرادالثمارأما

خسائرتحدثفلن،الجمعبعدقليلةأيامخلالتصنيعهاتم

ويتم.التلفأوالخدوش!جراءمنالثمارفيكبيرة

لقتلبسترتهتتمثم،آلئاالثمارمنالعصيرامشخلاص

.والإنزيماتالضارةالبكتيريا

تاريخيةنبذة

الناسظلفقد،المزروعةالفواكهأقدممنالبرتقاليعتبر

البرتقالأنالظنوأغلب.عام000.4منلأكثريزرعونه
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وبورماالهندالانيشملآلممياقارةمنجزءفينشأقد

التاسعالقرنوبحلول.الصنمنالغربيالجنوبيوالجزء

إفريقياشرقيإلىالبرتقالالعربالتجارأدخلالميلادي

،الميلاديعشرالخامسالقرنبدايةو!ي.الأوسطوالشرق

حملأوروبا.إلىالهندمنالبرتقالالبرتغاليونالرحالةحمل

إلىالبرتقالبذوركولمبوسكريستوفرالإيطاليالمكتشف

البرتقالأصنافمعظموتطورت،ام394عامفيأمريكا

.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالأليومالمنزرعة

أنواعمنقديلعددعدىيطدقاسمالدهبيالبرثقال

وإنالثمرةوهذه.اليوسفىمنالقريبةالحمضيةالثمار

حجمهاأنإلااستدارتهافيالعاديةالبرتقالةتشبهكانت

البرتقالوشجرة.البرازيليةالجوزةحجممنبقليلأكبر

ثلاثةنحوارتفاعهاويبلغ،الخضرةودائمةقصيرةالذهبي

وهيأمتار.خمسةإلىيصلمنهاكثيرأولكنأمتار،

.البرتقالشجرةمنأكثرالصقيعتتحمل

فيوتزرع،الصينموطنهاالذهبيالبرتقالوثمرة

فيتجارينطاقعلىتزرعكما.واسعنطاقعلىاليابان

التىالوحيدةالحمضيةالفاكهةوهي.المتحدةالولايات

وتؤكل.للأكلوالصالحةالحمضياتجنسإلىلاتنتمي

المحفوظةالفاكهةمنهاوتصنعتعلبأوبكاملهاالثمرة

بأنواعها.والمربى

.البرتقالتشبهالتىالحمضياتمنالذهبيالبرتقال

شجيرةوهوالليدج،أحيانايسمىالكادباليرققال

المزدوجة،أوالمفردةالصغيرةالأزهارمنعناقيدتغطها

أنواعبعضلأزهارأنكما.اللونالقشديةأوالبيضاء

ولتلكتويجاتها.قواعدفيأرجوانيةبقعا،الكاذبالبرتقال

عبقأريجولهاالشكلكأسيةبيضاءأزهارلشجيراتهالكاذبالبرتقال

.الرتقاللأرلرهرةمماثل

،البرتقالبرائحةشبيهةرائحة-النباتاتمعظمفي-الأزهار

الرائحة.عديمبعضهاأنإلا

حوافذاتأوراقاالكاذبالبرتقالأنواعلبعضوإن

نأإلاكبيرا،علوالتبلغعموماالشجيرةتنموولا.مسننة

أمتار.سبعةلعلوتصلالأنواعبعض

نأكما.الكاذبالبرتقالمننوعا75حوالييوجد

الوسطى.أمريكافيبالعنايةالمتعهدةالأنواعمعظمموطن

الشديد،النباتهذامنتقريباالانواعمختلفوتزهر

أنتجتوقد.الصيفأوائلفي،الاحتمالعلىالقدرة

.الكاذبالبرتقالمنكثيرةهجائنالمولدةالشجيرات

والضوء(.ا!دوادلين)الع!قةللونا:نظرأ.لبىقبا

وأعرضهمنأكبرارتفاعهبأنيتميز،معماريبناءاليرج

بها.المحيطةالبناياتمنأطولعادةوالبروج.سمكه

واستعملت.البناياتأوبالجدرانمتصلةأومنفردةوتوجد

معاستخدمتثم،دينيةأوحربيةلأغراضالأوليالبروج

.أخرىلاغراضالزمنمرور

أشهرومن.القديمةالعصورفىنادرةالبروجكانت

بناؤهاتمالتيمصرفيالإسكندريةمنارةالقديمةالبروج

وبرج.م(،ق2)283-46الثانىبطليموسعهدخلال

علىبروجاالناسأقام،الوسطىالقرونوفيالشهير.بابل

الدفاعلأغراضالختلفةالمدنفيالقلاعجدرانطول

النمطلهذاواضحانموذجالندنبرجويمثل.الحربي

الوسطىالعصورفيالأوروبيينمنكثيروبنى.المعماري

الحكومةمقرقمةعلىورفيعةطويلةبروجاالمتأخرة

كما،الحاجةوقتتقرعالتىالأجرأسفيهالتعلق،المركزية

المراقبة.لأغراضالأبراجهذهاستخدمت
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الديني.المعماريالبناءفىبارزةمكانةالأبراجتحتل

والنجومالشمسعبدتالتىالمسلمةوغيرالقديمةفالشعوب

قريبمكانفيالدينرجالتجعلىأنهاتزعمبروجاأقامت

ابىجودة.تسمىأبراحاالبوذيولىلنىوقد.الجنةمن

إلىالقاد!نلمراقبةالقلاعفوقالأبراجالعرببنى

إلىالعر!لدىالأبراجاتاريخويعودعنها.وللدفاعالمدن

شيدتأضياالأبراجاذأكأمثلةومنالميلاد،قب!!ماعصور

وفيتبوكشماليقريةموقعوكذلكالفاومستوطنةفي

الميلاد.قبلالثانيللأأفيعودومعظمهاتاج،وفيتيماء

منفصلةأبراجبناءالسادسالقرنفيالنصارىوبدأ

المتصلةالأبراجبناءوكذأ!ك.كنائسهمبجوارللأجراس

.الميلاديعشرالحاديالقرنمنذبالكنائس

السحابناطحاتمنكثيرالراهنالعصرفيتسمى

المرادالضغطلإيجادالمياهبروجالمدنوتستخدم.بالأبراج

.الأحرىالأعمالواوالمنشآتالمنازلإلىالمياهلدفع

ومحطاتالإذاعةهوائياتتثبيتفيالأبراجولستخدم

يسمىوأ!صنديةاتورونتو!ى،عالم!برجأطولويقعالتلفاز.

ويستخدممهء3ارتفاعهويبلغ.الوطنيكندابرج

العالمفيأما.أم769عامبناؤهتموقد،الإذاعيللإرسال

إلىارتفاعهويصلالقاهرةبرجهوبرجأعلىفإن،العربى

.أم83نحو

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تورونتواجاحودةا

الم!عالدلياعحافإيمللرح

العمارةبا،طلرح

اللاحيةاطارةالمائلنيزالرخ

العربيةالحزيرةلىالأثريةاالمواحاصدنبرخ

دنقلمس!بستحدمقاعذوالبنيانقويقارباليرج

وكتلالحجريوالفحمالإسمنتمثلالمعبأةغيرالشحنات

بعضتدفعأوتسحبوالسكر.والرم!!والزيتالخشب

بعضهايزودبينما،السحبزوارقلوساطةالبرجقوارب

السفنبدنمنالبرجيصنعوقد.الذاتيللدفعبمحرك

البخارية.أوالشراعية

فيالخيولبوساطةتبحرالبرجقواربكانتالماضيفي

-الصنادلوتستحدم.الأيرلنديةواالبريطانيةالمائيةالقنوات

المرافئ.مثلالمقفلةالمياهممط-البرخقواربمننوعوهى

المياهفيتبحرالتىالبرخقواربمركتيريحتوي

باسمالأنواعهذهوتعرفلملاحيهامرافقعلىالداخلية

الضيقةالقواربهذهمنكثيرحولوقد.الضيقةالقوارب

ازدادت.لذلكخمميصابنيتأوالعطلاتأثناءلتستخدم

بريطانيافيوخاصةالعطلاتأثناءالضميقةالقواربحركة

الناقلةالبرجقواربلكنالعشرينالقردأواخرفيوأيرلندا

فيالرئيسيةالأنهارفيبأهميتهاتحتفظمازالتللبضائع

العالم.

السفينة.أيضئا:انظر

الرافعة.انظر:.البرج

علم.،الفلك،الأسديات:انف!إالأسد.برج

أقيم،المطاوعالحديدمنضخمهي!طيبناءإيفليرج

ألكسندرقاموقدلفرنسا.باريسفيماردوتشامبفى

عامفيالعالميللمعرضبتصميمهإيفلجوستاف

فيالفائزالتصميمهوأطبرجتصميمهوكان.أم988

نصبتصميممناشسة

أطمعرض.تذكاري

ء003إلىالبرجيرتفع

ممساحتهاقاعدةشوق

مصاعدزتؤدي2اأ10

القمة،إلىحثيرةسلالمو

مطاعم،لالبرجوتوجد

جوية،أرصادومحطة

ويحتوي.للتجاربوأماكن

منمتريطن6لأ004على

والفود!ذ.الحديد

أصشوات،إيفلبرجظل

العالما،منشآتأعلىطويلة

مراقبةمحطةوامحتخدم

الحربخلالعسكرية

امشخدمكما،الثانيةالعالمية

بثفيأم539عاممنذ

تلفازية.برامج

إيفلىبرج.باريس:أيضانظرا

بنيوقد،الخصيبالهلالأراضيفيوجديايليرج

البناءوهذا.المصاطبحولهتلتفهرميشكلعلى

أدوارمعبعةمنويتكون.زقورةيسمىالحلزونىالمعماري

إتيمنالبالليواسمه.قمتهفيصغيرمعبدإلىبالإضافة

.والأرضالجنةأساسبيتالكلمةهدهوتعنىإنكي

البابليين.علىاطلقالذيأحبرياالاسمهيبابلوكلمة

.الرببابالبابليةاللغةفيالبابلي!تكلمةوتعنى

ولكن.البرجهذاعنالكثيرالشيءالعلماءيعرفلا

الأولالإصحاح،المقدسالكتابفيوردتالبناءقصة

-ال!عتقادوحمسب-الروايةقولحدوع!.-9أ:11



الفنانرسمقدر،القديمةلابلمدينةفىويقع،زقورةيسمىبابلبرج

.أم563سنةبابللبرجالصورةهذهالأكبربروجيللييترالفلمنكي

الهلالجنوبفياستقروا،السلامعليهنوحأحفادإنيقال

تشتمل،كبيرةمدينةببناءبدأواثم،الطوفانبعدالخصيب

نأللمدينةيشألمالربولكنالجنةإلىيصلبرجعلى

وعندمامختلفةلغاتيتكلمونالبنائينفجعل،تكتمل

فيوانتشرواالبناءعنتوقفوابينهمالمفاهمةوسائلتعطلت

الروايةهذهعلىالقدماءاليهودواعتمد.الأرضأرجاء

الإنسانية.اللغاتأصللشرح

بابل.:أيضاان!

بإيطاليا.بيزأفيالأجراسبرجهوالمافىديرالرج

عندالخطعنخارجةم4.4بمقداربميلانهمشهوروالبرج

علىمبنيةأساساتهلأن،مائلوهو.السالغالدورمنقياسه

وتم،أم731عامفيالبرجإنشاءبدأ.مستقرةغيرتربة

مأ037عاموفي..ام37.أو036عاممطبينماإنجازه

الثلاثةالأدواربناءبعدالهبوطفيالبرجتحتالأرضبدأت

هبوطهيواصلالحاضرالوقتفيالبرجيزالوما،الأولى

عامكلملمأ3،بمعدل

منمكون!جمعمنجزءالاجراسبرجأوالبرجإن

وبرجوكنيسةالمعموديةبيتمنلمجألف،مبانثلاثة

أحدبيزا،كاتدرائيةمعاالثلاثالمنشآتتشكل.الأجراس

تضمالذيالوقتوفي.العالمفيالمبانىمجمعاتأشهر

والكنيسةالمعموديةبيتأوروبافىالكاتدرائياتمعظم

يفص!ونغالباكانوأالإيطاليينفإنوأحد،مبنىفيوالبرج

فيبنيتالثلاثةالمبانىأنوبمابيزا.فيالأمرهوكمابينها

،المعماريالرومانسكطرازفيهاسادالتيالتاريخيةالفترة

315الرصاصسبكبرج

اليسار(.)إلىبيزالكاتدرائيةأجراسبرجباعتبارهبيالمائلبيزابرج

لأنمائلوهو.ام372حتى1731عاممنالبرجلاءاستمر

منالمكونة،المستقرةعيرالتحتيةالتربةمنطبقةعلىترتكزأساساته

والماء.والطينالرملمنحليط

ذاتالمقنطرةوأقوأسهاالملونبرخامهاتميزتفقد

.المتعددةالزخرفات

مترا.55نحووارتفاعهمترا،5،1ءالبرجقطرويبلغ

الأعلىوفيأمتارأربعةالقاعدةعندالجدرانسماكةوتبلغ

فىقنطرةعشرةخمسبالبرجيحيطم..12إلىام8،من

التاليةالستةالأدوارمندوربكلويحيط،الأرضيالدور

ففيهالأجراسيحويالذيالعلويالدورأما.قنطرةثلاثون

003منمؤلفداخليدرجوهناك.قنطرةعشرةاثنتا

القمة.إلىيؤديتقريبادرجة

الصغيرةالقذائفلسبكبرجا!صاصسبكبرج

منالماضيفيتشيدالأبراجهذهوكانت.الناريةللأسلحة

مترا.3و.51بنيتراوحبارتفاع،الطوبمنأو،الخشب

يذوعاءخلالمنالذائبالرصاصيصبونالناسكان

رصاصقطعةكلوكانت.البرجأعلىفيمركبثقوب
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لدىالشكلبهذاتبردوكانت،دائريةكرةتش!سلتسقط

إلاالبارد.الماءعلىيحتويالذيالإناء،قاعفيسقوطها

يباإرتفاعهاأبراجفىأيوماتش!جلهايتمالفلقاتمعظمأن

.م58نحو

وأاليارسي،عليهايضعمنصاتا!يرج

أمواتهم،بومبايفيالمقي!تالفرسمنالمنحدرالزرادشتي

فىالصمتبرجارتفاعيزيدلاالنسور.تأكلهالكي

عميقة.حفرةفوقوينتصبأمتار.عشرةعلىالغالب

.البرجقمةعلىمنصوبشبكيحاملفوقالجثةوتمدد

خلاأ!منالعظهامتتساقطالجتةالنسورتأكلأنوبعد

العميقة.الحفرةفىالشبك

فيتقع،حجريةبناياتمجموعةمنيتكونلئلى!يرج

قديمة،قلعةعلىويشتمل،لندنمنالشرقىالطرف

التايمزنهرضفةعلىويقع.سابقملكيومقرمظلموسجن

الشمالية.

وسورمائىخندقالحجريةالبناياتبهذهيحيط

جدا.عريضةالبناياتهذهوجدران.مرتفعحجري

يستطعلمبحيثبالقوةالمعماريالشكلهذاويتصف

قسماالانويستخدمه.يخترقهأنالقديمةالعصورفيجيش

يشتملمتحفاكما،السياحةلأغراضالبريطانيالبيئة

عامأضامناهنرياقتناهاالتىالدروعمنمجموعاتعلى

.أم005

يشتملالذيالملاجةالمجوهراتمكتبأيضاالبرجيضم

تسمىمتلألئةملكيةوكنوزوالصولجاناتالتيجانعلى

اليومن.حراسلندنبرجحراسويسمى.التاجمجوهرات

منعددوالمظلمةالرطبةالبرجهذازنزاناتفىسجن

عبرمرتالقيغريجينالليدي،بينهمومنالمشاهير،

الصغيرإدواردبهووضعرأسها.قطعحيثالخونةباب

رتشاردعمهماأصبحأنبعديوركدوقوأخوهالخامص!

ذلكلعدأحديعرفول!ا.أم483سنةملكاالثالث

السيرالبرجهذافيسجنحصما.الغلام!تلهذينماجرى

مأ619مشةفيالأيرلنديينالثوارقائدكاسمنتروجر

إعدامه.قبل

.لندن:أيضاانظر

القدعة.انظر:.المحصنالبرج

آممياغربيفىالشهيرةالقديمةالمدنإحدىير!جاموم

أسستقدتكونأنالمحتملومنحاليا(.)تركياالصغرى

مهمامركزافيهصارتالذيالتاريخمنالسن!تمئاتقبل

حكمتالميلاد،قبلالثالثالقرنخلالالإغريقيةأطتقادة

إلىدعواوقد،.مق263عامبعدلرجامومأتاليدسأسرة

مكتبةوأنشأوأ،والفنانينوالأدباءالفلاسفةالملكيالبلاط

النسيجصناعةونشرواالتجارةشجعوابها.كمافخمة

النحاتونوطور.الكتابةبرقمايعرفأووالجلود،المقصب

مذبحوإقامةنحتفيطبقوهمتميزاأسلوباالبرجاموميون

الأساطيرفىالأربابربلزيوسىالقرابينفيهلتقدمشهير

إلاوازدهارهامجدهاأوجتبلغل!االمدينةولكن.الإغريقية

عاممنامتدتالتى،أضانىايومينيسحكمفترةخلال

..ماق95إلى791

برجامومأصبحتوبذارومامعالأتاليدسيودتحال!

الرومانجعلوقد..مأق33عاممنذالرومانسيطرةتحت

فيبهاأنشأواحيثبموالتعليمللصناعاترئيسئامركزامنها

المنشآتمنوعدداالطبلتعليمامدرسةالوقتذك

فيعاشجالينوسالشهيرالطيبأنالمعروفومن.الفخمة

أيضاالمدينةكانت،الميلاديالثانيالقرنخلال.المدينةهذه

الاولى.عهودهافيللنصرانيةمركزا

رياضياتعالمأم(.063-أ561)هلريبر!جر،

اللوغاريتماتفىايلأولىالجداولونشرحسب،إنجليزي
وكانتأم462عامفىجداولهظهرتوقد.أعتحائعةا

طريقةبرجزاخترعكمانابير.جونالأعمالامتداذا

هاليفاشيمنالقريبةوودوارلىفيوأرر.المطوأسةأغسمةا

قامثم،كمبردججامعةفىدرسوقديوركشاير.غربفي

لعلمأستاذاوأصبحبعد.فيمانفسهاالجامعةفىبالتدريص!

.لندنفىجريشامبكليةالهندسة

الطبقة)الماركسية(بمالشيوعيةانظر:اليرجوارية.

الوسطى.

-0171)باتيستاجيوفانىبرجوليزي،

ومهتماشغوفا.كانإيطاليموسيقىمؤلفأم(.736

كانتوقد.والكوميديالجادبنوعيهاالأوبرابتأليف

قصيرةفواصلهيئةعلىتؤدىزمنهفيالهزليةالأوبرا

.الجادةالأوبرافصولبينتعرض

الأوبراحواراتكتبواالذينأوائلمنبرجوليزيكان

المسرحيةآثارهأبرزمنوكان.المحليةباللهجةالهزلية

البدءفىعرضتوقد.السيدةالحادمةالمسماةالكوميدية

سوبربوبريجيونرالجادةالأوبرافصولبينفاصلبمثابة

تاريخببدءإعلاناذلكوكانام(.)733عامالثاني

بعدفيماعليهاأطلقالتيالغنائيةالأوبراتمنأسلوب

الكوميدية.الغنائيةالأوبرا
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ودرسبإيطاليا،ليزيمدينةفيبرجوليزيولد

الكنسيةالألحانمنكثيراوضعوقد،نابوليفيالموسيقى

أصيبوقدام(.)972عامميترستابتأشهرهامن

والعشرين.السادسةيناهزعمرعنفمات،السلبمرض

كاتب.م(6591-8981)بيرتولت،برخت

خلالمنبرختحاول.الجنسيةألمانيمعروفمسرحي

الاجتماعيةالقوىسلوكبأنيؤكدأن،المسرحيةأفكاره

الفقراءتعاملالرأسماليةوأن،البشريةالطيعةيحكم

الأغنياء.سلوكوتفسدبوحشية

فيواندماجهمالمشاهدينتعاطفأنبرختاعتقد

فهمهمعدمإلىيؤديالمسرحيةوأحداثشخصيات

أسلوبهخلالومن.الصحيحالوجهعلىالمسرحيةلرسالة

المرحلةتحطيمبرختحاولبمالملحمة،المسمىالمسرحي

مختلفة،مرئيةتقنياتباستخدأم،الحقيقةلأوهامالتقليدية

يقرأفقد،المثالسبيلوعلى.عاطفىغيرتمثيلىوأسلوب

عنتعبيركلمنخالمتقنبأسلوبأدوارهمالممثلون

المشاعر.

سردإلىالروائيبرختأسلوبفيالفضليرجع

الدروسعلىبالتركيزللجمهوريسمححيث،الأحداث

برختمسرحياتأيدتوقد.المسرحيةمنالمستفادة

المتوسطة.الطقةأفرادعلىطرأتالتيالتغييرات

عامقبلالدراميةالمسرحياتمنالعديدبرختكتب

عاميفىكتبهاالتيبالمسرحيةأولهاكان.أم259

عامفىالجماهيرعلىعرضتوقدأم1891،919

أوبراعرضعقبكبيرانجاحابرختأحرز.ام239

مايقرببرختكتبوقدام(.)289الثلاثةالبنسات

لأعمالجديدةمعالجاتتضمنتمسرحية35من

شجاعةأمام(؟)459جاليليومسرحيةمنها،أخرى

ثمأم(؟)479سيتزوانمنالطيةالمرأةأم(؟)469

برختاشتهروقدأم(.)489القوقازيةالطباشيردائرة

النثرية.القصصمنعدداألفكمابشعره

استولىعندماألمانياوغادرأوغسبرغفيبرختولد

الولاياتفيوعالق.أم339عامالسلطةعلىالنازيون

ثم.أ479عامحتى4191عاممنالأمريكيةالمتحدة

فرقةكونحيثأم949عامالشرقيةبرلينإلىانتقل

برلين.

كتلشكلعدىالسماءمنينزلجامدمطراليرد

حبالكتلهذهوتسمى،منتظمةغيرأو،كرويةجليدية

منفيهاجبالمنالسماءمنوينزل):وجلعزقال.البرد

43.المور:يشاء!عمنويصرفهيشاءمنبهفيصيببرد

وحجمالبازلاء،حبةحجمبين،الكتلهذهحجمويتراوح

قطرمتوسطيبلغ.ذلكمنأكبريكونأنويمكن،البرتقالة

فتوجد،الكبيرةالحباتأما.سم5.2منأقلالبردحبة

أكبر.تحعلهانتوءاتسطحهاعلى

يتلفوأنالنوافذ،زجاجيكسرأنالبردلحبيمكن

كما.والطائرات،السياراتأجساميبعجوأن،الأسطح

ويكون.الزراعيةبالمحاصيلأضراراالبرديحدثأنيمكن

قتلأنحدثوقد.قويةالرياحكانتإذاأكبر،الضررهذا

فيوهمعنيفةثلجيةعاصفةواجهتهمعندما،الناسبعض

.مكشوفمكان

فىأو،المعتدلالطقسمناطقفيالبرديسقط

يمكنالتي،الأماكنفىوخاصةأستوأئية،لثمبهمناطق

السهولوتشكل.بسرعةتتغيرأنفيهاالحرارةلدرجة

فيهاتتوافرالتىالأماكنالجبليةوالمناطق،المرتفعة

الأسبابيوضحوهذاالبرد.لتشكلالمناسبةالشروط

إيطاليا،وشمالي،الأرجنتينفىالبردنزولوراءالكامنة

بينالواقعةالقوقازومنطقةإفريقيا،وجنوبكينيا،وفي

فىالوسطىالسهولوفيالأسود،والبحرقزوينبحر

.المتحدةالود!يات

البردحبةوتبدأ.الرعديةالغيومفيالبردحباتتتشكل

البرد.جنينتسمى،ثلجيةكرةأو،متجمدةمطرنقطة

تياراتوتحمله،العاصفةمنمكانفيالبردجنينيتشكل

عندمابردحبةإلىالجنينويتغير.فيهيكبرمكانإلىالهواء

الصفر،منأقلحرارتهادرجةتكونمطرنقاطتلامس

بينالبردجب،يتحركفعندما.متجمدةغيرتزاللاولكنها

وتتجمد،النقاطهذهبهتلتصقجدا،الباردةالمطرنقاط

برد.حبةإلىالجن!تينمووهكذا

منمنطقةفىطويلةلفترةبقيتإذاالبردحباتتكبر

المطرحباتمنكبيرةكمياتتوجدحيث،العاصفة

الهوائيالتياركانإذاالبردحباتتكبركماجدا.الباردة

طويلة.لفترةالحباتهذهيحملأعلىإلىالمندفع

ولايةفيكوفيفلمديةعلىسقطتالسجلاتفيبردحبةأكبر

الرطلوتلتيرطلاوزنهاوبلغ،أم79،سبتمبر3يومكمساس

سم(.4)5.4محيطههاوبلغكجم(.)76،
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العاصفة،منسقطتإذاالحباتهذهحجميزداد

مرةتحملهاالأعلىاإلىالمندفعةالهوائيةالتياراتولكن

عندما،الأرضعلىالحماتهذهتسقطالجو.فيأخرى

وزنها،ثق!إذاأو،ا!لأعلىإلىالمندفعةأضياراتامنطقةتترك

البردحباتوتسقصأحملها.الهههـاءتياريستطيعلابحيث

كبر.أبسرعةأوأصساعةاشىكم35لسرعةالأرضنحو

(.الاح)أهميةاللناخ،الحرارةانظر:.البرد

الملاريا.:انظر.اءالبرد

أبيبنبردةأبوم(.172-؟هـ،أ30-)؟بردةأبو

ال!صفةقاضي،أضبتا،الفقيهالإمام،الأشعرياموسى

عامر.قيلو،الحارثوقي!!،كنيتهاسمهوفقيهها.

أصحابةاص!طائفةر،وعائشة،وعلي،أبيهع!حدث

يوسفوسعيد:بسوهعنهوحدت(.عنهمالله)رضي

،بردةأبيبنعبداللهبنبريدوحفيده،بلالوالأمير

كانسعد:ابنقال.وعيرهم،الشاميومكحوأ!،والشعبي

عاما.الثمابنيناهزعمرعنمات.الحديث!ضيرثقة،

(.م169-؟هـ،053-؟)بوبكرأ،البردعي

منكانمجتهد.أصوليشقيه.البردعىاللهعبدلنمحمد

آراءوله.ولسانهبقلمهالمذهبهذاوناصر،الاعتزالأه!!

ال!ضب:هذهمن.كتبهضمنهاوالأصولالفقهفيخاصة

الإمامة؟كتاب؟الفقهفيالمرشد،الفقهأصولفيالجامع

المتعة.بجوازقالمنعلىالردكتاب

البردوني.اللهعبدانظر:.اللهعبدالبردولي،

أديافهالمصرل!تقدماءاستخدم.مصريمائينباتاليردي

صناعةفىاستخدمكماعليها،يكتبونلصئصحائف

أزهارهوكانت.الصمغيرةالمراكبوأشرعةوالنعالالحصر

المزاراتفيأ!ضعهاللزينةأوراقصنعفيتستخدمالداكسة

الصندوقأنالناسمنفريقويعتقد.الفراعنةعندالدينية

منمصنوعاكانصغيرهاموسىامفيهأخفتالذيالصغير

أنواعمنكثيراأنالعلماءمن!ضيرويعتقد.البرديورق

عليهاويطلق،المذكورةالأغراضاتحقية!فياستخدمالبردي

أجردي.ااسمجميعا

بمصر.النيلنهردلتافييزرعالبردينباتولايزال

وثلاثةمتربينمايتراوحطولإلىأصمعيقانافروعوتنمو

مباشرةالخشنةالاوراقتنموإذأوراقا،تحمللالكنهاأمتار.

الأشجار.بزهورالأليافشعرويحيطالجذور.من

قشورمنالبرديأوراقيصنعونالفراعنةوكان

،الحجارةمنصفوفتوضحبروكانت.الساق

المصريينقدماءكالىمصر،كأويممواعصصايتهنماتالبردي

عليها.ي!ضونصحائكلىكعأجمالهأ!ستحدمود

اللامعةغيرالمطحونةالأورأقتتحولعليها.ويضغط

أثرمروروقدبيضاء.ورقةيش!صل،مسامينسيجإلى

وتبدو.اللونداكنةفأضحتالبردياوراقفيالزمن

قائمةطويلةصفحاتشكلفيالبدايةفىالأوراق

الصفحاتوأضحت.بالحبالوتربطرزمفيالزوايا

الحالهوكمامعا،وتجلدبعض،إلىبعضهاتضم

الحديثة.ل!ضببالنسبة

باحتكارالميلادقبلالأولأ!رناحتىمصرواحتفظت

منصعتمتينةرقاتتدريجيامحلهوحلت.اكبرديصمع

.الحيواناتجلود

اللفيفة.،لورقا:أيضانظرا

-448هـ،103-032)بوبكرأ،يجيلبردا

هارونبنأحمدبكرأبو،الحجةالحافظالإمامم(.319

بأقصىتقعو"!بردل!".البغدادي،البرذعي،البرديجيابن

.أذربيجاد

وبحرالجهضميونصرالأشجاسعيدأبيعنحدث

بكروأبوالصوافابوعليعنهوروى.وغيرهم،الخولاني

فاضلاثقةوكان.وغيرهموالطبرانى،عديوابن،الشافعي

الأثر.علمفىوبرعجفوصنصفهما،مأمونا

الذهلييحيىبنمحمدعلىقدمأنهالحاك!ادكر

منإماماأعرف?لا:الحاكمأيمما،قالثموأفاد،فاممتفاد

يستفادلملم.انتخابعليهولهإلاالافاقفىعصرهأئمة

،المفردةالأسماءطبقات:مصنفاتهمنببغداد.توفي

.مطبوعوهو

البرزالي.الدينعلمانظر:.الأشبيليالبررالي
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التيالشاهقةالمباليمنالكتيربهايوحدكوينزلاند،مقاطعةعاصمة،برزبين

وهيبأستراليا،كوينزلاندمقاطعةفيالمدنأكبريرردي!

الرئيسىالجزءسكانعددويبلغ.التجاريوالمركزالعاصمة

عدديبلغبينما،نسمة225.751منيقربماالمدينةمن

نسمة.233427461منيقربماالكبرىبرزبينسكان

إبسويتشسكانالكبرىبرزبينسكانعددويضم

وردكليف.

منطقةوهى،التجمعهذاقلببرزبينمدينةتعد

برزبينمدينةوتغص.برزبنمدينةمجلسيحكمها

منواحدةيجعلهاالذيالأمر2،كم759تبلغمساحة

تتمتعمحليةحكومةتحكمهاالتيالعالممدنأكبر

الموانئأكثربرزبينتعدكما.الذاتىالحكمبصلاحيات

مزدهر.وتحاريصناعىمركزوهينشاطا،النهرية

وصناعةالأغذيةحفظبينمافيهاالصناعاتوتتنوع

الملابس.

حادةتقلباتفيهليصراستوائىشبهبمناخبرزبينوتتمتع

مها6بينالحرارةدرجاتوتتراوخ.الحرأرةدرجاتفي

كمكاتب.تستخدم

فيذروتهالمطرويبلغيناير.فىمه25ونحويوليوشهرفي

ويصلفبراير.شهررطوبةالشهوروأكثرالصيففصل

سميتوقد.سمأ01نحوالسنويالأمطارمعدل

كانالذيبرزبينتوماسالسيرباسموالنهرالمعستعمرة

الوقت.ذلكفيويلزلنيوساوثحاكما

المدينة

وقدلكوينزلاند.الشرقيالجنوبيالركنفىبرزبينتقع

والأراضيالمنخفضةالتلالمنسلسلةعلىالمدينةبنيت

قلبالنهرويخترق.برزبيننهرجانبيعلىالمستويةشبه

برزبينوتشتهر.مورتونخليجفيشرقاويصبالمدينة

قييزمنالحوانيةالمساحةتمتدحيث،الحضريبالامتداد

فيأما.الجنوبفيبينيلايإلىالشمالفيوردكليف

خليجمماحلبطولالضواحيامتدتفقدالشرقجهة

الجبليةالطبيعةعاقتفقدالغربناحيةومن.مورتون

المدينةوتمتد.الجهةهذهفيالمدينةامتدادرينجتايلولمنطقة

مدينةكانتالتىإبسويتشتجاهالشرقىالجنوبجهة
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ف!طتاالانأما.كم03منبأكثربرزب!تعنتبعدمنفصلة

.واحدةسكانيةمساحةمعاتشكلانالمدينتين

إلىبرزبينفىالمركزيةالتجاريةالمنطقةتنقسم

باسمغالباإليهايشارانتىوهي-كبراهماتحتل،منطقتين

مننشأتالتىالجزيرةتشبهالتيالمنطقةمعظم-المدينة

مبانالمنطقةبهذهويوحد.برزبينلنهرالكبيرالانحناء

،الأقساممتعددةكبيرةوأسواق،الطوابقمتعددةمكتبية

شركاتومكاتبومصارف،متخصصةودكاكين

الثانيالقسمأما.ترويحومراكز،ومسارح،التأمين

باسمالمعروفةالمساحةفهيالتجاريةالمنطقةمنوالأصغر

ومركزاهامةتجاريةمنطقةالقسمهذاويعدفورتتيود.وادي

أواخرفيالصينىالحىلنشوءكانوقد.الجملةلتجارة

عليها.مميرملمحإضفاءفىالفضلالثمانينيات

القديمةالداخليةالضواحيالتجاريتينبالمنطهقتينوتحيط

وبرزب!تهلحيتوهايوردهل،نيوفارمتضمالتي

يقطنونالذينالس!صانمنال!صيرويعدوولانجابا.،الجنوبية

أهلمنالمحرومةالأقلياتجماعاتمنالضواحىهذهفي

بجواريعيشونالذينحديثاوالمهاجرينالأصليماتالبلاد

نيوهشارم،منكلفيتبنىعاليةسكنيةمبالطوهناك.المصانع

هذهفىالسكانعددولكنهل،جيتوهايوردهل،

الضواحىهذهخلفوتقعمستمر.تناقصفيالمناطق

ضواحيتضمالتىالكبرىالسكنيةالمنطقةالداخلية

يد،تشيرمساوجب!!وجرينسلوبز،،وكيدرون،سكوتآ

الخليحتملجانصالتيالضواحيوكذلك،وجارفات

المنطقةبهذهويوجد.وويسم،ساندجيتضاحيتيمثل،

المراكزكذأسكووالكلياتالمدارسمنالكثيرالسكنية

.الكبيرةالتجارية

مثل،الخارجيةتمإلضواحيالمنطقةهذهوخلف

حيث،ومحيرفستونوإينالا،،ريدجوأكا!ميا،سنيبانكس

وتوجد.العشرينالقرنمشينياتمنذسريغامتدادحدث

فيالسكنيةالمجمعاتوتنشأ.الكبرىالصساعاتأيضافيها

مناطقعلىكينجزتونومعبرينجوود،وودريدجمنكل

ريفية.أرضاقريبعهدإلىكانت

تسودهللمدينةالعامالمظهرأنمنالرغمعلى.ا!لبانى

منالكثيرأنإلاوالحديثةالعاليةالمكتبيةالمبانىتجمعات

علىبنيتوقد.خشبيةهياكلذاتالقديمةالسكنيةالمباني

حديدمنأسقفولبعضهاقطعها،بعدالأشمجارجذوع

وذاتالطوبمنبقشرةمكسوالآخروالبعضمجلفن،

بالاجر.مكسوةأسقف

فطاحونة.تاريخيةأهميةذاتمبانعدةبرزبينوفى

الحبوبلطحنشيدتقدتيراس!ويكهامفيالهواء

للمجرمين.مستوطنةبرزبينكانتعندماللمجرمين

الحشراتم!لتحميهاحشبيةأصولعلىثئيدتالقديمةبرزبينمباني

المارد.الحواعاولمو!رالأرصة

بالأحجار.بنيتقدكانتأخرىمبانعدةهساكأطولاتزا

الاستعماريالعهدمنوحميلةقديمةبيوتاهناكأنكما

،ولستونومنزلنيوستد،ممزلمثل،عليهاالمحافظةتمت

الجذابةالحديثةالمبافمامجموعةوتضم.أورمسيتونومنزل

الثقافىالمركزالجنوبيةبرزبينفيللنهرالجنوبيةالضفةعلى

الفن.ومتحفوالمتحف!

الابتدائيالتعليمالدولةتوفر.الثقافيةوالحياةالتعليم

.15سنحتىوإجباريمجانيتعليموهووالثانوي

منوالثانوي،مستوياتسبعةمنالابتدائيالتعليمويتكون

إلىبالإضافة-الرومانيةأس!صاثوأجكيةاالكنيسةوتدير.حمسة

هناكأنكما،الثانويةوالابتدائيةأ!دارسا-أخرىصنائس

المدأرسنوعمنالكنيسةتديرهمالاأحريينمدرست!ت

البريطانية.الثانوية

كوينزلاندجامعةأولاهماجامعتانبرزبينفيويوجد

لوتشيا.سانتامدينةفىأم909سنةتألسستوقد

فىناثانمدينةفيافتتحتوقد،جريفثجامعةوثانيتهما

معهدفيفيتوفرالفنيالتدريبأما.أم729عام

للتعليمكلياتسبعخلالمنللتكنولوجياكوينزلاند

فيأفرعولها،المتقدمللتعليمبرزبينكليةوهناك.الفني

وكيدرون.وكارسلدينجرافاتوجبل،جروفكلفين

بهاتوجدحيث.نشطةثقافيةبحياةبرزبينوتتمتع

كوينزلاند،مسرحوفرقةالموسيقىللعزفكوينزلاندفرهشة

وتقدماللباليه(.كوينزلاندوفرقةكوينزلاند،أوبراوفرقة

كماوشمونلسنكوربمسارحعلىالفرقهذهعروض

وصالةالترفيهمركزفيالكبيرةالموسيقيةالعروضتقدم

برزبينفيالفنيالعرضيقدمأنالمعتادومن.الاحتفالات

فىرانامهرجانأثناءفيالثقافيةالأنشطةوتنفذعامكل

.عامكلمنسبتمبرشهر
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الود!يةمتحففىموجودةرائعةفنيةمجموعةوهناك

لبرزبين.الرئيسيالمتحفكوينزلاندمتحفويعد.للفنون

لمنزلالتاريخيةالمجموعةتضمصغرىمتاحفوهناك

والمنشآت،ردبانكفيالحديديةالسككومتحفنيوستد،

لجامعةالانثروبولوجيوالمتحف،ستريتلإيرليالتاريخية

كوينزلاند.

وهيوليمشارعفيلبرزبينالرئيسيةالمكتبةوتوجد

أوكسليجونمكتبةالمكتبةوتضم،العامةالولايةمكتبة

ومتنزه،القديمةوالنباتاتالأستراليةللمصادرالتذكارية

منطقةوهوفورستبرزبينومتنزه،نيوفارمومتنزه،ألبرت

.الغاباتأرضمن

فريقمقروهوللكريكيتملعببرزبينفييوجدو

تقعميلتونفيفرومتنزهوفي.للكريكيتكويخزلاند

أنواعأكثرمنوهيالرجبياتحادويتخذ.التنسملاعب

أكبرأما.لرئاستهمقراباركلانجمن-شعبيةالقدمكرة

ودومبن.فارمإيجلفهما،برزبينفيللسباقاتمضمارين

مدينةفيأم759سنةفيالرياضيالاستادافتتحوقد

عامبرزبينفيالكومنولثألعابعليهوأقيمتناثان

لهذهتشاندلرفيآخرمجفرياضيشيدوقد.ام829

.والسباقاتللغطسمسبحعلىيشتملوهو،الألعاب

أستراليا،مواليدمنالسكانمن85%يعد.السكان

بدأفقد.أيرلنديةأوبريطانيةأصولمنومعظمهم

العالميةالحربعقبكبيرةبأعداديتوافدونالمهاجرون

العرقيةالمجموعاتأكبرومنام(.549-ام)939الثانية

والهولنديينوالإيطاليينالألمانمنكلالبريطانيةغير

غينياوبابواآسيا،منالطلابمنالكثيرويأتي.واليونانيين

للدرأسة.برزبينإلىالجديدة

بينمن%(أ)088!...نحويعمل.الاقتصاد

منطقةفيالعملقوىمجموعيمثلونالذين0002045

فيويعمل.والتجزئةالجملةتجارةفيإبسويتعشبرزبين

والبناءالتشييدوفى%(.أ)726و...الصناعة

ال!دارةفي000252الباقونويعمل)%7(،000.03

وظيفيةقطاعاتوهناك.7%يمثلونهمووالدفاعالعامة

والترويح،،الماليةوالأعمال،النقلفيتعملكبيرةأخرى

6)000نحوأيضأبرزبينمنطقةفىيوجدكماوالخدمات

المناجم.عمالمن000/1ونحو،مزارع

فيتنتجالتيالخامالموادلمعالجةمركزابرز!نوتعد

الصناعاتوتقعكوينزلاند.منالشرقيةالجنوبيةالمنطقة

اسحكر،تكريرعلىتشتملهىوبرزبننوبطولالرئيسية

لتكريرومعملين،الأسمدةومصانع،اللحومحفظومصانع

منكبيرةأعداداتستخدمالتيالمصانعومن.النفط

وإيجلأكاسياريدج،فيالسيارأتتجميعمصانع،العمال

لتعليبمصانعوعدة،بتريفيورقومصنع،فارم

وتوجد.الهندسيةوالأعمال،للملابسومصانع،الفوأكه

وتشتمل.ردبانكفيالحديديةللسكككبيرةورش

مصانععلىإبسويتشمنطقةفيالموجودةالصناعات

الأنابيبومصانع،والتكسياتالأبلكاشخشب

الحديدية،ومصابالتركيبات)الخزفية(،السيراميك

الثقيلة.الهندسيةالأعمالورشمنعددوكذلك

المياهخزاناتمنعددمنبرزبينإلىالماءويأتي

منجزءويضخ.بالمدينةتحيطالتيبالتلالالموجودة

كورسبىجبلفيبرزبيننهرمنالمدينةإلىالماءإمدأدات

المدينة.قلبمنكم05نحوبعدعلىوأير

سدفيبرزبينلمنطقةللمياهالرئيسيالخزونويعد

إسك.منبالقرببرزبيننهرعلىالموجودويفنهو،

3.ممليون15.1بللسدالكليةالتخزينيةالسعةوتقدر

سدودمنتأتيبرزبينفيللمياهأخرىمصادروهناك

جولدكريك،وخزانمانشيستر،وبحيرة،بايننورث

إنوجيرا.وخزان

كوينزلاندوشرقجنوبكهرباءمجلسويتولى

وجنوب،برزبينمنكلعلىالكهرباءتوزيعمهمة

الموزعةالكهربائيةالطاقةتوليدويتمكوينزلاند.شمرقي

كهرباءلجنةتشغلهاقوىمحطاتطريقعنفيها

وهناك.الولايةكهرباءبشبكةترتبطوهىكوينزلاند،

بالقربتارونجفىالحجريالفحمتحرقحراريةمحطات

مجموعتوفرالمحطاتوهذهجلادستونوفىنانانجومن

المستهلكة.القوى

فىالمواصلاتحركةتخدم.والمواصلاتالنقل

قسميديرهانهريةومواصلات،الديزلحافلاتبرزبين

الحديديةللسككنظاموهناك.المدينةمجلسمواصلات

تشغيلهتموقدكوينزلاند،ولايةحكومةيتبعللضواحي

منمجموعتانوتنطلق.الثمانينياتفىالكهربائيةبالطاقة

وتنطلق.برزبينمنالرئيعسيةالحديديةالسككخدمات

برزبينمحطةمنسيدنيإلىالليليةالداخليةالحركة

فتنطلقكايرنزإلىبرزبينمنصنلاندرزحركةأما.الجنوبية

روما.محطةمن

مسافرملايينثلاثةبرزبينفيالداخليالمطارويخدم

العشرين.القرنثمانينياتفىالمطارهذابنيوقدسنويا،

الجنوبيةالولاياتبعواصمبرزبينالطرانرحلاتوتربط

رحلاتوتوجدوكايرنز.وتاونزفيل،،مبتونروكهاوبمدن

أسيويةوبمدنونيوزيلندا،،الجديدةغينيابابوأإلىمباشرة

.دارونمدينةطريقعن

القرنسبعينياتأواخرفىجديدميناءبناءتموقد

برزبين.ميناءسلطاتقبلمنفيشرمانجزرفيالعشرين
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إلىوالدخولالشحنتسهيلاتالجديدالميناءهذاويوفر

الشحنوسفن،ال!جيرةالحاوياتلسفنالعميقةالمياه

الضخمة.

هي،برزبنشيتصدريوميةجرائدثلاثوهناك

القوميةأطجريدةالمحليةوالطعةصن،يليأولوا،ميلكورلير

ميل،أصندايافهماالأحدصحيفتاأماالأ!شرالية،

صن.وصنداي

بموجةتعملإذاعيةمحطاتسبعبرزبينفيويوجد

المحطاتأمامنها،اثنت!تالامشراليةالإذاعةهيئةتمتلك،لم!ول

إلىبالإضافةهذا،تجاريةفملكيتهاالأحرىالخمس

لشغل،قنواتحمسوللتلفاز3.الاأبموجةتعملانمحطتين

حاصةشركاتوتشغلإحداها،الأممتراليةالإذاعةهيئة

البثخدماتاحلصافتعملالخامسةأما،قنواتثلاث

الحاصالبثخدماتالمسماةوهي،العرقي

.إس(..بي)!ي

.أحرىولايةعاصمةأيةبرزبينتشبهلا.الحكمنظام

مجلسهيواحدةهيئةتديرهاالمحليةالأنشطةجميعولأن

سلطهة2.دمج،أم529عامتمفقد.برزبينمدينة

برزبين.مدينةلقانونوفقاواحدةهيئةفيمحليةحكومية

يمثلدوائر،تسمىانتخابيةمناطقإلىالمدينةقسمتوقد

ثلاثك!!برزبينناخبوويقومواحد.نائبمنهاكل

الاقتراعلنظاموفقاالمدينةمجلسبانتخابمعنوات

طريقعنفينتخبالمدينةعمدةأما.الإجباريالانتقائي

.العامالتصويت

تاريخدةنبذة

فىويلزلنيوساوثحماحابرزب!تتوماسالسيرأصبح

جونأحامااحسساح!ارسلأم823عاموفى.أم821عام

موقععنبحثوقد.موتونخليجلاكتشافأوكسلي

الضغطلتخفيف!المنفيينللسجناءمستعمرةلإنشاح!مناسب

جزيرةمنكلفيالموجودةالمزدحمةالمستعمراتعن

.جاكسونوميناءنورفوك

فيردكليففيللمجرمينمستعمرةأوكسليوأقام

موقعإلىشهرينبعدانتقلتولكنها،أم482سنة

منبالاقترابأحرارمستوطنينيمسملائيول!ا.برزبين

،أم827عاميوفي.كم8.مسافةحتىالمستعمرةهذه

بهاقام،المحيطةأطمناطوتاكتشافاتأجريتأم828

.النباتعالمكنجهاموآلانالمو!ماقائدلوجانالمكتشف!

مرتفعاتفىالحجريوالفحمالجيريالحجراكتشفوقد

إبسولتمش(.الان)المسماةلايمستون

تمفقط،عاماعشرخمسةبعدأيأم،983سنةوفي

ال!حرار.للمستوطنينالمنطقةوفتحتالسجناءإخلاء

وفيالحر.للاستيطانمركزابرزبينأصبحتماوسرعان

مسحتمالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتأوائل

.الشوارعوتخططالمنطقة

وفقابرزبينفيللا!متيطانالمهاحرينأوائلووصل

المشيخية،الكنيسةممثللانجدانمورجونوضعهالخطة

السجناء.نقلبسببشديدةبمعارضةقوبلالذي

كليفلاندمنكلنافعستأم085عاموبحلوأ!

فيالرئيمسيةالمدنمنباعتبارهابرزبينمدينةوإبسويتش

عامفيمستعمرةكوينزلانداعلنتعندماولكن.المنطقة

جورجوأصئالسير،عاصمةبرزبيناختيرت،أم985

لها.حاك!اأولبوين

تشسترجراندإلىالحديديةللسكةخطأوأ!افتتاحتم

وإبسويتشبرزبينبينثانحطافتتحكماأم865سنة

فيبرزبيننهرعبرالجسربناءاكتملعندماأم876سنة

السككخطبطولأحمراناامتدوقد.روليلىإندر

عاممطلعوفى.وأوكسلىوإندروبيليتوونجفىالحديدية

منطقةفىللسكانالإجماليالعددبلغأم088سنة

تمأم398عاموفى.نسمة000304يقاربمابرزبين

الكهربائي.بالترامالخيولتجرهالذيالترامنظاما!شبدال

جسرمنكلأعنيففيضاندمرأم،398عاموفي

يتمولم،إندروبيليفيالحديديةالسككوجسرفكتوريا

سنةحتىإبسويتشإلىالحديديةالسككفئخطإعادة

.أم5!8

النهريبرزبينجسربناءاكتمل،ام049سنةوفي

ولفترةبرزبينأصبحتقدر.بريدجمشوريوالمسمى

قواتلقيادةمركزاأضانيةاالعالميةالحربإبانقصيرة

مؤسساتسلمتوقدالهادئالمحيطمنطقةفيالحلفاء

وتدريبإيواءلتصئمراكزالعسكريللجهازكثيرة

للجنود.

فيكبيرثانفيضانحدثأم749عامينايروفي

محطةفيم.66إلىالنهرمنسوبوارتفع.برزلين

يناير.من92الموافقالثلاثاءيومأوفيسببورتالتسجيل

منالكارثةهذهوتعد.منزل00041المياهاجتاحتوقد

روكليا،منكللهاتعرضتالتيالكوارثأسوأ

وإبسويش.وفيرفيلد،،الجنوبيةوبرزب!توتشيلمار،

ألعابدورةبرزبيناستضافت،م8291!شةوفي

إكسبومعرضلاستضافةالمدينةاختيرتكما.ال!صمنولث

فيببرزبينالنقلنظاموتحسن،أم889سنةفيالعالمي

كهربةتمتفقدكبيرا.تحسناالعشرينالقرنثمانينيات

بالضواحى،الخاصةالحديديةالسككجمئحطوط

المطاربناءتمكماأم869سنةفيجيتوايوافتئجسر

الجديد.الداخلى
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السهولفيبرزبيننهريجري!.يررلين،

فيبرزبنغربيشمالكمأ..بطولالجبالوسلاسل

لوكيز،ونهير،ممتانلينهرالرئيسيةروافدهومنأستراليا.

خلالجنوبابرزبيننهروشدف!تبريمر.ونهرواريل،ونهير

طولويصلمورتونخليجحتى،الانكساريإسكوأدي

كم.032نحوالنهر

وكيدرونإنوجيرا،جدولبرزبينداخلللنهروينضم

النهيراتوهذهبوليمبا،وجدول،أوكسليوجدولبروك

الأمطارهطولعندالفيضاناندفاعيتمركزكيمنحدرة

معظمإغلاقسوءاالمشكلةيزيدوكا.برزبينفوقالرعدية

الفيضانبمياهالأنهارأحواضوامتلاءالأمطارتحميعمنطقة

نطاقفيبرزبينمبانىمعظموتدخل.النهيراتطولعلى

الفيضانحدوثحالفييغرقالذيالفيضانسهل

وقد.أم749وأم398عاميحدثمامثلالرئيسي

نأ،أم749عامفيحدثالذيالخطرالفيضانأثبت

يكنلم-أم549عامفياكتملالذيسومرستخزان

وايفينهوخزانشيدوقد.الفيضانعليللسيطرةملائما

عامبناؤهأكملثمإسكمنبالقرببرزبيننهرعبر

.ام859

الفيضانسهلفيالطميمنكبيرةكمياتتخزن

وكانالنهر.فيضانعقبمصبهعندالنهر،مجرىوفى

برزبيننهرميناءمركزنقلأسبابأحدالنهرقناةطمي

نهايةفيمصبهمنبالقربالنهرمجرىاتجاهنحوبعيدا

العشرين.القرنمنالسبعينيات

توليدمحطاتأهميةالنهرشاطئمصافيأكثرولعل

لإنتاجووحدتانباللحومالمتعلقةوالأعمالالكهربائيةالقوة

النفط.لتكريرومعملانالسماد

القرنمنالسبعينياتفي،عملهالمدينةمجلسباشر

للنهرالجنوبيالجانبطولعلى،تجميلبمشروع،العشرين

عامفي،الثقافيكوينزلاندمركزبناءبدأثم،برزبينجنوبي

علىهكتارأتبستةمساحتهتقدرموقعفوقأم779

قلبمنفكتورياجسرعبربرزبينلنهرالجنوبىالشاطئ

.مباشرةبرزبينمديخة

مكشوفةعامةومساحةصغيرمتنزهسوىيوجدولا

نيوستيدومتنزهبوتانيكحدائقأنإلاالنهر،طولعلى

النهر.جانجطعلىالجذابةالأماكنهينيوفارمومتنزه

افتتحوقد.الأماكنمنوعددجسورالنهريقطع

.أم869عامفي!شوريجسر

منأبرمساحاتتربطالأرضمنضيقةقطعةاليررح

بنمافبررخ،قارتينمابينتربطالبرازخوبعض.الأرض

بينكرابرزخويقع.الجنوبيةبأمريكاالشماليةأمريكايصل

ا!طلسي.الشمايه!

2.!!ص

امرلكلأ

الحمولية

لرالسيسكوسالى

الشمالية*أسلا

تشمالحالمحأالهاد-

بنمابرزخ

أسيافي)سيام(تايلاند

ولأنالملايو،جزيرةوشبه

يعدلذا،ضيق،البرزخ

بينقناةلشقمكانأفضل

اللتيز،المائيتينالمنطقتين

بنمابرزخومن.البرزخهذايفصلهما

وقناة.الملاحيةالممراتتقصرأنهاالقنواتهذهشأن

بينالمسافةقصرتوأسيا،إفريقيابينالواقعالبرزخالسويس

بنماقناةجعلتوقد.كم00279بحوالىوالهندإنجلترا

المحفوفةالرحلةعلىالإقدامبنمابرزخخلالتمرالتي

أمريكامنالجنوبيالطرفحولوالمجازفاتبالخاطر

كمأو672القناةهذهوتوفر.ضروريغيرأمراالجنوبية

وفيفرانسيسكو.وساننيويوركبينالبحريةالرحلةمن

علىمهيمنبرزخفيشحكمقطرأيفإنالحربوقت

.أخرىسفنبمرورالسماحيرفضقد،التجاريةطرقها

السوي!ر.قناةبمقناةبنما،أيضا:انظر

حيواناتلمطاردةرولمميافيأصلايربىكلباليرري

والبرزي.السريعمعناهاروسيةكلمةبرزيوكلمةالصيد.

سم08إلى65منطولهيبلغنحيل،القامةطويلكلب

كجم،05إلى35منالذكورمنالبرزيوزنويصل

وأبيضاءالبرزياتومعظم،ذلكمنأقلالإناثوتزن

معوداء.أوبنيةأورماديةصغيرةأجزاءمعداكنة

م(.8481ا-77)9جاكوبجونز،برزيليوس

تطويرفيقيمةإسهاماتقدمبارز،سويديكيميائي

هيسنجر،فونفلهلمزميلهمعاكتشف.الذريةالنظرية

مستقلا،كلابروثمارتنتوصلوقد.السيريومعنصر

فىالفضلويعودأيضا.العنصرهذالاكتشافعنهما

كذلك.لبرزيليوسوالثوريومالسلنيومعنصرياكتشاف

والسليكونالكالسيومعناصرعزلمنتمكنمنأولوهو

التآصلظواهرووصفلاحظمنأولوكذلك،والتانتالوم

)التماثلوالتشاكلأكثر(أومختلفينبشكلينمادة)وجود

كتابةنظامابتكر.كماالأشكالوتعددالتبلرية(البنيةفي

المعادنتصنيفعنوتحدثوالصئالكيميائيةالرموز

جتلاند.فيبرزيليوسولد.الكيميائيتركيبهاحمسب

.الثوريوم،السيريوم:أيضانظرا

سكانهايببكدد.فرنسيبحريوميناءمدينةيرست

الحضريةالمنطقةسكانوعدد،نسمةأ3ء190

الشماليالساحلعلىالميناءويطل.نسمة102)048

البحريةالقواعدإحدىبرستمدينةوتعتبر.لفرنساالغربي

النوويةللغواصاتقاعدةوتستخدمفرنسافيالرئيسية
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الشحنعلىألمساساالمدينةاقتصادويعتمد.الفرنسية

البحرية.القاعدةمنمستمدةاقتصاديةوأنشطةباسحفن

والمعدات،والملابس،الكيميائياتبرمتمنتجاتوتشمل

والسمئ.والالات،الإلكترونية

أسرالميلاديالأولالقرنمنالخمعسينياتوفي

بمدينةالانيعرفأسدياالموقعفوقمستعمرةالرومانالجنود

الشحنلصناعةمر!صابرلستأصبحتوقد.برست

عشرالسابعالقرنفيمينائها،إنشاءعقب،بالسفن

عامفيالمدينةألمانيةالأالقواتاحتلتوقد.الميلادي

ميناءحمايةوتمت.الثانيةالعالميةالحربأثناءأم049

قاعدةالألماناستخدمهاالتىالحصونخلالمنبرست

المدينةأنحاءمعظماالحلفاءغاراتدمرتوقد.غواصات

الحرهـ.خلالوذلكالرئيسيالقديمقطاعهاتشملالتي

سريعا.القنابلقذفتهاالتىالمناطة!بناءوأعيد

أسطوريا.وملكانصرانياقسيساكان.دجونلرستر،

.الميلاديعشرالثانىالقرنفيعاشقدأنهالمفترضومن

فيبماأ!سو،أالعصورفيالرحالةمنكثيرادعىوقد

فيشاسعةمملكةلهكانتبرسترجونأنبولوماركوذلك

بعد،فيماجاءتالتيالتقاريرفيأماآسيا،أواسط

بأنهوصففقدانبرتغاليينالمكتشفينتقاريرفيوخصوصا

رسولأالثالثألكسندرالباباأوفدوقدإثيوبيا.إمبراطور

يعد.ل!االرسولولكنأم177عامعنهللبحث

إنجلترا،فيلان!سشايرلمقاطعةالإداريالمقريرستولى

لأعاكطتقع:هي،أجمفرلولشرقيشمالحصم45نحووتبعد

المحيط!سفنلملاحةالمصبهذاويصيح.ريبلنهرمصب

المهمة.البحريةأرصفتهاتقعحيث،المدينةهذهموقعحتى

فيالصناعةوتقوم.نسمة126)002سكانهاعدديبلغ

الصناعي،والحريرالقطنمنالمنسوجاتعلىالمدينةهذه

هيبرستونأن.كماالنسيجوآلاتالكهربائيةوالمعدات

فيالجديدةالمدينةوتشمل،الحكومةمقرتشملمنطقةاسم

.أم079عامذلكعنأعلنوقدلانكشاير.وسط

لانكشاير.:نظرا

صجمطإسترات!طيدمنطقةفىصغيرةمدينةيرستويك

يخدمالذيالجويبمينائهادوليامعروفةوهيأسكتلندا.

منتجعأيضاوهي.العالممناطقمختلفمنالطيرالىرحلات

شمالكيلومتراتخمسةبعدوتمكللى.الإجازاتلقضاء

أصكلايد.البحرياللسانعلىتطلكمااير،مدينة

أكثرأصبحأم(.779-1)359إلفيس،برسلي

الامريكية،الروكموسميقىفيشهرةالأمريكيينالموبين

فيكبيرتأثيرلهكانكما،الروكنجومأوائلمنوكان

والأوروبيين.الأمريكيينالمطربينمنالعديد

بولايةتيوبلومدينةفيبرسلىأرونإلفيسوأرر

فنونتشربوهناك،صباهقضىحيثالأمري!جةمسيسيبى

ومنهابعد،فيماالغنائيأسلوبهشكلتاقيالموسيقى

الحزينالشجنولمساتوإيقاعهاالأمريكياشيفموسيقى

عامهبلغوعندما.الدينيالإنشادموسيقىوكذلكفيها

تنيسيبولايةممفيسمدينةإلىعائلتهمعانتقلعشرالتالث

.أم459عامريكوردسنلشركةلسجلبدأوهناك

وهو-باركرتومكولونيلكانأم559عاموفي

الريفمو!ميقىلمطربيالدعايةمديريأ!منواحد

لأعمالمديراأصبحقد-الغربيةوالموسيقىالأمريكية

أحرزباركروبرعايةام()569التاليأمحامافىرأغيمر.إ

المحطمةالقلوبفندقبتسجيلهكبيرنجاحلأربرسلى

روائعهدقممذلكأعقصماعانو.الهأرحصة:أ سر.ء-سى!سر

فلتحبنيالميد،كلبقاسيابمتكنلامنها:التيالغائية

منبرسلىأصبحأم569عامنهايةوبحلول.برقة

غنائيةروايعأضافثم.الشهيرةالقوميةالشخصيات

واهتزوأبرزهاأم8ء9-7ء91عاميبينفيماأخرى

السجن.فىالروكرقصةراقصا،الكل

المومميقيأدائهمنجزئياناتجةشهرتهكانتالبدايةفي

وفيبالتمرد،المسرحعلىسلوكهواتسموالمثير.الجديد

فلتحبنيفيلمفيلهسينمائيظهورأولكانم5691عابم

ذلك.بعدفيلماثلات!تراتنينفىعما!ثما،بردة

برسليقاموفاتهشحتىأصستينياتاأواخربحلوأ!ر

إلىتميلوألحانبطئاأكثرإيقاعذاتأغنياتبتسجيل

ممنالغربيينالمستمعينجماهيرمحبةأكسبهمما،التقليدية

الجيتوفيأغنياتهجاءتحتىالشبابمرحلةتجاوزوا

أعجوبتكام(،)969المرتابةالعقولأم(؟)969

أم(.079)كنتاكىأمطارأم(،079)

والأربعينالثانيةفيبرسليوفاةحولكبيرجدلثار

منكثيراشعاطىكانالأخيرةسنواتهوفيالعمر.من

والسمنة.الأرقمثلمتعددةأمراضمنللتداويالعقاقير

ريعانفيموتهسببتقدالعقاقيرأنالناسبعضيعتقد

بهالمنوطالشرعيالطبيبقررفقدذلكومع،الشباب

وأنالقلبمرضإلىيعزىوفاتهسببأنجتتهفحص

وفاته.فيسبباتكنلمالعقاقير

ولقد.ممفيسفىيعيشكانحيثحرسلاندفيبرسليدفن

.عامكلالمعجبينألوفيؤمهممياحياموقعاحرسلاندأصبحت

غربيفيمحديةحكومةمركزيميركشايربرسلي

الناحيةتضم.نسمة96و006سكانهاعدديبلغويلز.
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وهيالباردةالأقاليمفىالألبيةالبرسيةزراعةويمكنوتعد.باركناشيونالكوستبمبركشايرمنكبيراجزءا

الأقاليمفيبريةتنمونادرةنبتةالأصليةمواطنهافيتعدالصناعاتبينومن،المهمةصناعاتهاإحدىالسياحة

المرتفعة.البلداتأما.النفطوتكريرالزرأعةالأخرىالرئيسية

مه،هايفنميلفورد:فهيبمبروكشايربرسليفيالرئيسية

فىالبريالنباتانظر:الصحراو،.اب!وواء!ا*فنم!فور!وتعدفيحشجارد.هافرفوردويحست

(.الصحراوية)البرميةالعربيةالبلادالرئيسيالحديديالخطنهايةعندفيشجاردوتقعرئيسيا.

اليونانيةالأساطيركلزعمفيجميلةإلاهةيرسيدوليهافرقربويثيبوش،فيمطارويوجد.لندنمنالممتد

يسميهابينماكوراسمالإغريقعليهايطلق.والرومانيةفيماوكانت.الناحيةديفيدسانتقريةوتتبع.فوردوسست

ديميترابنةكانتأنهاالأساطيروتزعمبروسربينا.الرومانويلز.فىدينيمركزاكبرمضى

والخصب،ادزراعةإلاهة،الرومانيةالأساطيرفيوهيسريزا!كف!اا!دببئ،و!رسلجر!ىاصمةلرسددوليس

الأساطيروتتناول.الأربابرب)المشتري(زيوسوأبوهاإقليمفي.مق185عامحوا!طال!ول)دارا(داريوس

حادساختطفهاالتيبرمميفونيابنتهاعنديميتربحثقصةداريوسبنىوقد.إيرانغربيجنوبحالئايقعجبلي

.الموتإلى)بلوقي(والقرميد،،الكبيرةالحجارةمنقصورابعدهمنوخلفاؤه

تقطفبرمسيفونيكانتبينما،الاياممنيومفيللاحتفالاتم!راأصبحصالتيالجديدةالعاصمةفي

عنالارضانشقتالخضراء،المرو!أحدفياللأزهار.الجديدةالسنةرأسفييقامالذيالديخطللعيدالملكية

لتصب!العالمتحتمملكتهإلىوحملهاأسرهاالذيطدسحفبتجديدالملكيقوم،عامكلمنالعيدهذاوفي

عليهاملكحزناوحزنت،بالحسرةديميترأصيبتله.زوجا!لمنالثعبممثلوفيحضر،الملكفيالمزعومالإل!

إلىأقصاهمنالعالموجابت،برمميفونيابنتهالفقدفؤادها!كيقدمونهاالتيبالهدايامحملينالإمبراطوريةأرجاء

.جدوىدونعنهابحئاأقصاهالأكبرال!سكندرأن،المعروفومن.الاحتفالاتخلال

اختطاففيفرطتلأنهاالالهةعلىديميترغضبت..مق033عامالمدينةهذهاحتلقدكان

ثأرأبالنموللمحاصيلتسمحألاعلىعزمتلذاأبنتها،خراثبقايامنكثيرعنالنقابالاثارعلماءكثف

يعيدأنحادسالأربابربزيوسأمروهناأبنتها.لفقدطزائرينوسكنالبقايا.هذهبعضرممتوقد،برسيبوليص

نأإلاوخصبها.نماؤهاللأرضيعودحتىبرسيفونيمصكبفيو!مالشعبلممثليمنحوتةصورةيرواأن

العالمتحتوجودهاأثناء-أكلتقدكانتبرسيفونىالحجارةفيالصورةهذهنحتتوقد.للملكالهداياتقديم

وبتناولها.الزواجإلىترمزالتيالرمانثمارمن-السفليالاستقبالظعةإلىيؤديانفخمينسلمينجانبيعلى

لاحادسمعزواجفيدخلتفقدالفاكهةهذهثمار.النحتانظر:.الملكية

إبطاله.يمكن

بينوسطاحلأزيوسعقد،المأزقهذامنودلخروجالعربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.اليرسية

ثلثيالحلهذابمقتضىبرسيفونيتقضيوحادسديميتر)البرممية(.

الارضفإنلذا.حادسمعالباق!والثلثأمها،معالعاملأ!-3!:،الألبيةالبرسية

معبرسيفونيتقضيهاالتيالمدةفيقاحلةجافة!-،!*ءسس

ديميترصنتعكسبذلكو!ط،الصيففصلوهيحط-!في؟البرسيةنباتينمو.فيات

برسيفونيتكونعندماالشتاء،وفى.جرىبماقبولهاوعدمبر-س!!برسزع*%بر-ثج؟؟عفىالجبليةالأقاليمفيالألبية

.مص.،دءص...ء/ء!،3!!لمالبرسيةلنباتوآسيا.أوروبا

المرارعولىيمولداهر.ولزسموالمحاصيل!إدامهامعلا*"11!ءسسورب6ضيقةطويلةأوراقالألبية

وهكذاالبارد.الرطبالشتاءموسمفيالمحاصيلالسعلتعةبر7؟!خ)خ!6،!،-،ىألأء"؟*لإبنيمبمإلىعشرةمنطولهويبلغ

دورهلوصيحفيللمساعدةبرسيفونىاسطورة"؟ءلم!!لم"لإ/-سلم

!،!مرزح-؟لأ!ير،--،7

الطيعة.فيوالنماءالخصب؟س+!ص/دأس؟!لمطبنير!-1ببضا"ازهارولى"سم03.

أدونيس.أيضا:انظر!!!*إ!!/برإل!!سشءبر!وتغطىالثهكل.لمجمية

لا7في%!!!؟كاسكاعخ،والجوانبالبرسيةسويقات

لتغذيةالأهميةمنكبيرقدرعلىلادصلا3"سبر!رثإس،لما"!لا!!!!ىبشعيراتالأوراقمنالسفلى

التربةخصوبةلزيادةمنهويستفاد،ارع!الححوآ!ىسخ"لأ"بر!!!لأبرىش!*لأ/تحميبيضاءكثيفةصوفية

فيمنهيستفادكما.والمعادنالبروتينمنكبيراقدرابهلأنالألبيةالبرسية.القارسالبردمنالنبتة
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وو!مم!

المحصولئستحدم.المزارلحيواساتا!داءايؤمنالأحمرالبرسيمحقل

اضسيممحصولوئستعاكعلور،وئحمصايحمصصحااياشيةالرعي

.ريدكمحصوللكتا!ةأيضاالأحمرا

خصوبةص!أجرسيمااويزيد.والعلف!التبنمنهويصنعالكلأ

يحتاجهمماسترأأجهاإالنيتروجينمنمزيدبإضافةالتربة

النيتروجين.انظر:النمو.فيالنبات

بامتصاصالبرسيماجذورفىتعيمرالتىالبكتيرياتقوم

وصحته.النباتلنمواللازمالهواءمنالنيتروجين

ذأوبعد.النيتروجينهذاببعضإلاأجر!ميماولايستفيد

منالمتبقييصبحالأرضفياكبرسيمالفلاحونيحرث

النباتاتمنهتستفيدثمومن،التربةمنجزءاالنيتروجين

.الأخرى

هناكالبازلاء.لعائلةتنتمسبالتيالبقولمناكبرسيم

الأحمرالبرسيممنهاالبرميممننوع003منأكثر

،القرمزيوالبرسيمالتوتيالأبيفوالبرسيموالبرسيم

تدفننبتاتلهالارص،تحتبرسيميسمىنوعومنها

وبعضالملكإكليلينسبوأحيانا.الأرضتحتنفسها

النباتعلماءأنبيدالبرسعيم،إلىالبازلاءعائلةفيالنباتات

المجموعة.هذهفيالنباتاتتلكلايصنفون

النمو.طريقةفيبينهافيماالبرمميمأنواعتختلف

وبعضهاواحد.لفصلالأرضفىيدومأيحولىفبعضها

مرةزراعتهإعادةدوننموفصلىمنلأكثريدوممعمر

ناحيةمنبينهافيماالبرسيمأنواعتختلفكذلك.أخرى

تتألفوأوراقها،ممم9و.51بينيتراوحفطولهاالشك!!،

عيدانأنالبعضويعتقد.وريقاتستإلىثلاث!ن

اعتقادوهوالحظتجلبالأربعالوريقاتذواتالبرمميم

الصغيرةالأزهارمنعناقيدالبرسيمويخرج.خاطئ

مندرجةأيأووالأصفر،الأبيضبينألوانهاتختلف

الموجودةالأزهارعدديختلفكماالأحمر.اللوندرجات

إلىخمسمنيتراوححيثلاخرنوعمنعنقودكلفي

.زهرة002

فيمرةلأولظهرقدالبرسيميكولىأنويحتمل

الآنأماأوروبا.شرقيوجنوبالصغرىاسياغربىجنوب

تنموغيرها،أوالإنسانيزرعهاالتيسواءالبرسيمفأنواع

أحالم.اأنحاءجميعفي

طيلةللمناوبةمحصولااستخدمالأحمر.البرسيم

،للحيوانغذاءواسعبشكليستخدمواليوم،مضتنقرو

الشمالية،وأمريكاأوروبافيالتربةأضحسير:محصولأ

محصولمعالبرسيمزراعةتتمأنوالمألوف.والوسطى

بعضأووالعشب،والقمحوالشعير،،الشوشانمثلأخر

ويعيشللأرجوانيمائلأحمرلونهاأزهاروله.البقول

ثلاثة.أوعامين

المبكر:وهيالأحمرالبرسيممنأنواعثلاثةوهناك

ينتجمنهاالأولوالنوع.والبريالإزهار،والمتأخرالإزهار،

.العامفيمحاصيلأردعةإلىمحصولين

أبيضلونهاأوبيضاءأزهارله.الأيضالبرسيم

وتضرب،الأرضفيسيقانهوتنتشر.أصلقرنفليضارب

الورقةالتقاءمكانوهوعقدةك!طعندانترلةكطرهابحذو

فيالغائرالماءإلىلاتصلقصيرةوجذوره.بالساق

غزيرةمناطقفىالأبيضالبرسيمينمولذلك.الأعماق

.المياه

منكبيرةدرجةعلىرعويمحصول.التوتىالبرسيم

الرطوبة.شديدةالملحيةالتربةذاتالمناطقفيالأهمية

فيها.النموعلىالأخرىالكلأمحاصيلتقوىلاتربةوهي

وتوضيحاخمو.اطريقةوفىالشكلفيأساساتحتلفالبرسيمأنواع

ابسيم،البحفسجىالبرسيم،الابيضالرمميماليسارمنها،الصورة

.القرمزيالرسيم،التوتى
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عناقيدمثلعناقيدفيتنموقرنفليةأزهارالتوتيوللبرسيم

ولة.لفراا

زرأعتهفيكثيراالفلاحونيتوسع.القرمزيالبرسيم

التعريةعواملضدالشتاءفيالحمايةلتوفيربالخريف

التربة.وتحسين،والتبنللكلأ،القرنفليالبرسيمويزرعون

فيوتنموالاحمرارضعديدةالبرمميممنالنوعهذاوأزهار

.بارزةعناقيد

الربيعوبداياتالشتاءكلأيوفر.الأرضتحتبرسيم

ألشراليافيأساسايزرع.المعتدلالشتاءذأتالمناطقفى

الولاياتفي،وأوريجونكاليفورنياولايتيوفيوتشيلي

صورةفيالبر!حيممنالنوعذلكبذوروتتشكل.المتحدة

الطريقةمناسمهاشتقوقد.التربةفينفسهاتدفننبتات

الأحمر،البرمميمحقولمنحقلبهاينموالتيالغريبة

ألمحصوليستخدمكما.المزارعلحيواناتالغذاءيوفرالذي

محصوليشكلكذلك.والعلفالتبنلصناعةأوكلأ

مناوبة.

بمالزهرة،البقولبمالأبيضالبرسيم:أيضاانظر

.المرخ،الليسبيديزا

أوراقلهالصغيرالعشبمننوعالأييصاليرسيم

وهو.النفلأيضأويسمى،وريقاتثلاثمنتتكون

يطلق،الأحيانأغلبوفي.لأيرلنداالقومىالشعار

الأبيض.البرسيماسم)الشمروك(،النفلعلىالأيرلنديون

سيقانالنباتولهذا

متنوعةوأزهاررفيعة،زاحفة

وأبيضاءبينمااللألوان

أحياناويطلق.قرنفليةبيضاء

نباتاتعلىشمروكاسم

البرسيممتضمنةأخرى

أصحابويبيعالأحمر.

نباتأحياناالورودمحلات

ا!يضالرسيمأفسابخطسوريل

هذأيعتبرولا،أبيضبرسيم

الحقيقي.النفلهوالنبات

البلادفيالبريالنباتانظر:.البئفسجياليرسيم

البسفسجي(.)البرسيمالعربية

مننوعمائتىمنأكثرعلىيطلقالممماليرسيمون

ويزرع.الأبنومحيةالعائلةإلىتنت!التيالصغيرةالأشجار

وهذان.اللينةاللبيةثمارهاأجلمنمنهافقطنوعان

البرسيمونأوالأصفراليابانيالبرسيمونهماالنوعان

أشجارعلىتممو،للأكلصالحةعضةلبيةفاكهةالبرل!يمون

اليابانيأو)الكاكى(للسمرةالفاربالأصفروالوع.البرسيمون

.وكبيرةولامعةالحضرةشديدةأوراقله)أعلاه(

.المألوفالبرسيمونوالثانيالكاكي،للسمرةالفمارب

وشمالها.الصينأواسطالأصليموطنهالأولوالنوع

،واليابان،الصينمنكلفىتجارينطاقعلىويزرع

.المتحدةالولاياتوجنوبي،المتوسطالأبيضالبحروإقليم

جنوبفهوالمألوفالعاديللبرسيمونالأصليالموطنأما

النوعينأكثرهوالأولوالنوع.المتحدةالولاياتشرقي

الخضرةشمديدةوأوراقه،التجاريالإنتاجحيثمنرواجا

الخفعرة.إلىتميلفصفراءأزهارهأما،وكبيرةلامعة

نأإلاالعادةفىمستقيمةتكونالأشجارهذهوجذوع

معوجة.تكونفروعها

ولمجراوح،الشكلبيضيةأومستديرةالبرسيمونوثمار

أصفرالغالبفىفيكونلونهاأماسمموهسمأبينقطرها

وتحتويحمراء.خطوطأحياناتشوبهاقدولكنبرتقاليا،أو

منفمتجعلقابضةمادةأي؟العقولمننوععلىالثمار

الثمرةتبلغعندماأطيبمذاقهاويكونيتجعد.يتناولها

،فاسدةوتبدوكأنها،متغضنةترىبحيثلهانضجأقصى

قوية.فاكهيةونكهةحلو،طعمذاتتصبحوحينذاك

لببخلطالخبزمننوعايعدونألامريكيونالهنودوكان

حلوىخلطةوتعد.الذرةبدقيقاللينالبرمميمون

شمرقيجنوبفيوشائعاشهياطعاماالانالبرسيمون

.المتحدةالولايات

الأساطيرتعدهفرفاوس،أيضاويسمىبرسييوس

أحدأخبروقد.ائهلكةودانييزيوسللإلهابناالإغريقية

سوفحفيدهأن،دانييوالدأكرسيوسالملكالكهان

وضع،ذلكمنوخشية.الأياممنيومفيقتلهعلىيقدم
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فيبرسييوسوحفيدهدانييابنتهمنكلاأكرمميوس

يدعىصيادعليهماوعثرالبحر.فيوألقاهماصندوق

فيالرجالمبلغوللغبرسييوسوشبفأنقذهما.دكتس

سريفس.جزيرةفيالوا!الصيادهذابيت

شمقيقبوليدكتسالملكحاولفقدالأسعاطيرتقولوكما

علىوكان.منهالزواجعلىدانيييرغمأندكتحرالصياد

-المدوزابقتليقومأن،الزواجهذادونليحولبرممييوس

أيضاوتسمىالأفاعىبراسهتحيطبشعوحع!هيئةفيوهي

أجشعاوجههاإلىينص!إمنح،!وكان-الغرغونةمخلولى

نأأثيناالإلاهةبمعاونةبرسييوسوتمكرحجر.إلىيتحول

المنعكسةصورتهابرؤيةانشغلتعندماالمدوزارأسيقيم

المدوزا.انظر:برسييولر.درععلى

إنقاذمنبرسييوستمكن،موطنهإلىالعودةطريقوفي

،عملاقبحريوحشبراثنلينمنأندروميداالأميرة

حجر،إلىبوليدكتعريحولأنوالحمتطاعبها.وتزوج

تح!يالمطافنهايةوفي.يحملهكانالذيالمدوزابرأس

عنمعدنىبقرصجدهبقت!!قامبرسعييوسأنالأسطورة

الكاهن.نبوءةبذلكمحققاقصدغير

هيرأسباليا،فيوتجاريةصناعيةمدينةأهميرشلوئة

الجزيرةشبهشرقيشمالتقعقطالونيا.إقليمعاصمة

عدديبلغأسبانيا.مرافئأجملمنواحدوبهاالأيبيرية

نسمة.5426251سكانها

فييفوقهاولاأمحبانيا،فيمدينةأكبربرشلونةوتعد

برشلونةوكانتمدريد.العاصمةسوىالسكانعدد

لصناعةمركزكذلكوهي.عديدةلسنينالثقافيالمركز

الصناعي.والنشاطالسفن

،الأقطانعلىتشتملبرشلونةفيوالبضابالمصنوعة

والجلودوالزجاج،والورق،الحريريةوال!نسجةواللأصواف

برشلونةمنأسسفناوتخرج.المعدنيةوالمنتجاتوالسيارات

تنتجهاالتيالأخرىاوالمنتجاتوالفواكهبالفلينمحملة

فشجلببرشلونةميناءتدخلانتيالسفنأما.المدينةمعامل

.الخاموالموادوال!ل!ت،والمواشيالغذائيةالمواد

الأممبانيةبالمدنبرشملونةمدينةالحديديةالسككتصل

،الأنفاقمترونظامالمدينةوفيبفرنسا.وكذلكالأخرى

أحدثوكذلك،وإليهالمطارمنوخدماتوسفريات

.أم045عامبرشلونةجامعةوتأسست.والعماراتالمبانى

الجديدللعالماكتشافهأعلنكولمبوسكريستوفرإنويقال

القرونبأبراجالمحيطةأسساحةاوهيالنور،ساحةفي

ببرشلونة.الوسو

تأسس!لبرشلونةالقديمالحيأنالمؤرخونويعتقد

القرطاجيالقائدأسسهوقد.مق023سنةحوالى

الأبيضالبحرساحليمبررئيسيوتجاريمر!هـصساعيبرلثلونة

أوروبيبحريمياءأهمبرشلولةوطلتالساليا.يتهرقيا!شماالمتوسصا

لسة.ألرومرأكتر

وفي.باسمهبارشينومدينةسمىوقدباركاهاميلكار

مدينةأهمبرشسلونةأصبحت،الميلاديعشرالثانىالقرن

عشرالثانيالقرنإلىالتاسعالقرنومن.وصناعيةتجارية

نبلاءقبلمنبالوراثةتحكمبرشلونة،كانتالميلادي

.أراجونمعبرشلونةاتحدت،أم371سنةوفي.برشلونة

أم064فىالفرنسيالحكمتحتبرشلونةدخلتوقد

أسبانياأنإلاقطالونيا،لمقاطعةعاصمةبوصفهاوذلك

أثناءوفي.أم6ء2سنةفيالمدينةعلىسيطرتهاامشردت

فرنسااحتلتأم(،481-018)8النابوليونيةالحروب

سيطرةتحتبقيتذلكبعدثم.أخرىمرةبرشلونة

لتصبحالتطورفىالصدارةبرشلونةاحتلتوقد.الأسبان

عشر.التاسعالقرنخلاللأسبانياالرائدةالصناعيةالمدينة

لعدةمكانابرشلونةكانتعشرالشاسعالقرنمنتصفوفي

الأسبانية.الملكيةالعائلةضدثورات

العشرينالقرنمستهلفيالعماليةالاضطراباتأدت

للحكممقراالمدينةوأصبحت.برشلونةفيالعنفإلى

الأسبانية.الأهليةالحربإبانالزمنمنلفترةالجمهوري

عامممبتمبرفيالغزيرةالأمطارهطولأدىوقد

شخصا045حوالىقتلتعامةفيضاناتإلىأم629

!!لا
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عدادفيآخرينشخص0،4وعدبرشلونةمنطقةفى

أسبانياتاريخفىطبيعيةكارثةأسوأوكانت.المفقودين

الحديث.

الأوليمبيةالألعابدورةبرشلونةمدينةاحتضنتوقد

.أم299عام

مصومدةبمساميرشرالمعدنيةدوصلطريقةاليرشمة

تسمىالفولاذ،أوالحديدأوالألومنيوممنخيطةغير

طرفيه.أحدعندمستديررأسلهالبرشامومسمار.البرشام

صبييسمىعامليقومالبرشمةعمليةوفي

صغير،حدادكيرفىالبرشاممعساميربتسخينالبرشام

ساخنةالبرشاممساميرتصيروعندما.حملهيمكن

الكيرمنبإزالتهاالبرشامصبييقومالاحمرار،لدرجة

يسمىآخر،عاملإلىيمدهاأوويقذفها،بملقط

تمفتحاتفىالبرشاممساميرالماسكيضع،الماسك

مساميروتتميز.معدنيتينشريحتينفيخرمهاأوثقبها

يضئ.الشريحبنخلالممتدأنيكفيبطولالبرشام

المصوملالمسمارلرأسمواجهاقضيباأوسنداناالماسك

عامليسمىاخرعامليستخدمحينئذالمستدير،

ويشكلليسد،المضغوطبالهواءتعملمطرقةالبرشمة

مساميروتصبحالبرلثماممسمارطرفيفتحعأو،الذيل

تمسكالأطرافمزدوجةوالموصولةالمضغوطةالبرشام

.بإحكاممعاالشرائجع

منواحداصفاالبرشمةعامليستخدمماوعادة

وأحيانا.الفرديةالبرشمةيسمىوهذا.البرشاممسامير

منصفينأومزدوجةبرشمةالبرشمةعماليستخدم

.القوةمنلمزيدحاجةهناكتكونعندماالبرشمام،مسامير

ولكن،اللينةالمعادنفىفتحاتخرمالعمالويستطيع

الأجزاءفيالبرشماممساميرفتحاتيخقبواأنعليهم

الصلبة.المعادنأوالسميكة

التيالمطارفغيرأخرىأدواتتستخدموأحيانا

.البرشاممساميروسدلتشكيلالهواءبضغطتعمل

هيدروليكيةمكابسالميكانيكاورشتستخدمماوكثيرا

والمطرقةالسندانالبرشمةالةفيويوجد.للبرلثحمةكبيرة

فالسندان.صلبةوصلةأومفصلةطريقعنمعامتصلين

وتشكلتسدوالمطرقة،مكانفيالبرشامبمسماريمسك

عماليستخدمالبارد،الرأستشكيلوفي.الذيل

تشكيلهاتمالرخوالحديدمنبرشاممساميرالبرشمة

الرخوةللمعادنالباردفالتشكيل.باردةوهيولممدها

قوتها.منيزيد

الرأستشكيلالطائراتصناعةتستخدمماوعادة

.الطائراتهياكلوسطوحالألومنيومأجنحةفيالبارد

منكثيرفيالبرشمةمحلاللحامحللقد

فيمقبولةطريقةتزاللاالبرشمةولكن.ألاستخدأمات

أنهاكماالمبانيإنشاءاتفولاذإقامةوفي،الغلاياتصناعة

السفن.بناءفىأيضاضرورية

بنقطةالمحيطة،الناميةالأوراقمنمجموعةابعكم

المتناميةالنقطةهذهوتسمى.النباتاتأحدفي،متنامية

الإنشائيالنعسيجويحتوي.القمىالإنشائيالنسيج

لتشكلوتنموتنقسمخلاياعلىبرعمكلدأخل،القمي

وسيقانا.وزهوراجديدةأوراقا

متراكبة،بأوراقمغطاةالخشبيةالنباتاتوبراعم

البرعمحراشمفوتحتفظ.البرعمحراشفتسمىومعدلة

وتكون.البرعمدأخل،الضعيفةألانسجةوتقيبالماء،

فىالشتاءفصلخلالالخشبيةالنباتاتمنالكثيربراعم

.سكونحالة

الربيعفصلفيالبراعمداخلالموجودةالأوراقتبدأ

فيجديدةأوراقتدريجياوتتكون.البرعممنبالبروز

!فىعملر!،-عكملرا

العقدة؟--،بر

الورقة!دبة

جاثيلرع!ا

الطر!يالبرعمدرعلدلات

القمىالإدمتمائيالسميح

بالجهةالعرضيةالمقاطعأحدويوضح.الساقعلىتت!ضنالبراعم

أزهارأوأوراقمنهتنموالذيالقميالإلشائيالنسيجالعلو!ةاليسرى

التفاحبراعممتدليةاللونكستنائيةبراعم
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نسئإنشائىقاعدةحولنفسهالفصلمنلاحة!وقت

التالية.السنةبراعملتشكيل

أسلةعلىطرفىبرعمالنباتاتمنكثيرفيويوجد

جانبيةبراعمالنباتاتلعضفيوتتكونجديد.فرعكل

فوق-عادة-البراعمهذهوتنمو.السيقانجانبيطولعلى

.السيقانبأحدالأوراقإحدىتتصلحيث،النقاط

تتركهاالتيالعلامةوتسمى،العقداتالنقاطهذهوتسمى

التىالبراعماأما.الورقةندبةالساقمنقطعهاعندالورقة

وتنمو.عرضيةفهىاسماقامرآخرمكانفيتت!صن

ما.ضررلحدوثنتيجةأحياناالعرضيةالبراعم

منالخشبيةالنباتاتمعظماعلىالتعرفويمكن

تحتويفربمادراعمها.ومكانولونها،وحجمها،شكلها،

هيأوالأزهار،أو،الأوراقعلىالخشبيةالنباتاتبراعم

لأشكالهاالأزهاروبراعمالورقلراعماتمييزويمكنجميعا.

الختلفة.وأحجامها

أيضا.بالبراعمتزهرأنقبلالمتسلقةالأزهاروتسمى

سبلاتمنالأزهاراابراأطعظمالخارجيالغطاءويت!صن

بعفروتنمو.الزمرةكأسمنهاويت!صن،الورقةتشبه

وتتكونالحديد.البرع!أسلةعلىالخزامىمثلالأزهار

فوقأصسيقاد،اجواسبعلى،الأخرىالأزهاربراعمبعض

القنابة.وتسمى،المعدلةأو،المنتظمةالأوراق

(،)المسوقوالملفوف()الكرنبالملفوفرؤوسإن

والقرنبيطالبركوليرؤوسوتتكون.مكبرةمورقةلراعم

.النباتانظر:.وكثيرةصغيرةأزهاربراعممن)الزهرة(

البعوضة.:انظر.البرعش

الطائرةالحشراتأنواعمنلكثيرعاماسماليرعكشة

لسعةولها.والإنسانالحيوانبدمبعضهايتغذى،الصغيرة

عمليةالأخرىالأنواعتمارسلاحينفىجذا،مؤلمة

الخرطوميسمىأنبوباالفمأجزاءأحديشكل.اللسع

به.تتغذىالذيالحيوانجلدلاختراقالحشرةتستعمله

بيضهالأسود،الذبابمثل،الأنواعهذهيضئلعض

فتلتصق،يفقسثمأياملعدةطافياالبيضويبقىالماءعلى

الذبابيعيش.الجريانالسريعةالأنهاربصخورالصغار

إلىالقطبيةالمنطقةمن،الأرضابقاعمعظمفيالأسود

يعيشالذيالأسود،الذبابويسبب.الاستوائيةالمنطقة

كلابيةيسمىمرضا،الاستوائيةوشبهالا!شوائيةالمنطقةفي

الكلي.العمىيسببقدالذيالنهريالعمىأوالذنب

بركشيسمىالفصيلةهذهم!أخرىأنواعوهناك

النباتيةالموادفيبيضهيضعوهوالفطر،وبرغشالخشب

يضع.المتعفنةالفطروأوراقالرطبةالأوراقعلىالمتحللة

*!أ

لم

!

الجناحينذواللاسعالبعوض

منه،قريباأوالرملفيليضه

تجاويفأوالطينفيأو

النباتاتبقاياأوالشجر،

النوعهذاولسعة.الرطبة

مؤلمةالخطرةالحشراتمن

مننوعوهناكجدا.

علىبيضهيضعالذباب

البرغشةالعفصةمسبباأصنباتانسي!ت

الذبابيعتبرو،أعمبات

ضررا.الذبابأنواعأكثرمنالقمحيهاجمأ!ذياالهسي

الهسية.الذبابةان!:

معظمهاالعضاضغيرالذبابمنكثيرةأنواعتوجد

الفواكه.ذبابأوالجناحمزدوجأسذبابامن

الرملية.الذبابةبمالفاكهةذبابةأيضا:انظر

ويبلغفرنسا،وسطشرقييقعتاريخىإقليميرعكددب

تبلمساحتهكما،نسمة4506951س!صانهعدد

بهذاالمهنقائمةالعنبزراعةوتتصدرك!582/31.2

الممتاز،النوعمنبقرلحمأيضاالإقليماوينتج،الإقليم

بهوتعمل،وقواقع،وسم!طودجاجا،وجبنا،وزبدا،

لوكريسوبلدةتنتجحيث،الإنتاجيةالوحداتمنالعديد

مدنكبرىوهي،ديجنبمدينةتوجدكماالفولاذ،

.الصناعاتمنمتخوعةمجموعة،الإقليم

مقاطعةثمدوقيةأصبحتثم،مملكةبرغندياوكانت

القرنإلىبرغنديااسمويرجعلفرنسا،تابعاإقليماثم

إلىألمانيامنالبرغنديونانتقلعندما،الميلاديالخامس

منطقةمعظمشملتمملكةأسسواحيث،الغالبلاد

فردانمعاهدةعلىترتبوقد،الحاليةفرنساشرقيجنوب

وأصبحبرغنديا،أراضيتقسيمم843عامفيللسلام

ذلكبعدسميثمبرغنديا،مقاطعةيسمىالشرقيالنصف

برغنديا،دوقيةفأصبحالغرلىالنصفأما،الحرةبالمقاطعة

فىعشر،الرالغلويص!عهدوفيفرنعسا.منجزءاوصار

والدوقيةالمقاطعةاتحدت،الميلاديعشرالسالغالقرن

عامحتىكذلكالأمروظلبرغنديا،إقليممكونة

الفرنسية.للثورةالأولالعاموهو،أم978

كوتشحلإداريةمقاطعاتمنالانالإقليماويتكون

.ويونإلواروساوونونييفر،أور،دي

الىيياتعلىتعيشجناحيةلاصغيرةحشرةاليرصكوت

حشراتالبراغيثتعد.بهلتتغذىدمهاوتمتصوالطيور،

التيالجراثيمتنقلأنيمكنلأنهاذلك،خطورةذاتضارة



تأخذ.النمشيةالحمىأيبموالتيفوسالطاعونفىتتسبب

والقوارضالفئراندماءبامتصاصهاالمرضجراثيمالبراغيث

تلحشحيواناعندماالمرضوتنقل.للعدوىالحاملةالأخرى

آخر

بالنظرالوثوبعلىكبيرةقدرةوذأتقويةالبراغيث

تعيشالتيالبراغيثأنالعلماءوجدوقدحجمها.إلى

.كماممم03منأكثرلمسافةتقفزأنيمكنهاالبشرعلى

جرمثلوالألاعيبالحيلببعضالبراغيثتقومأنيمكن

البراغيثمنفرقاالبراغيثسيركويبرز.الدقيقةالعربات

الحيل.هذهبمثلللقيامدربتقد

الأوروبىالبرغوثطوليبلغ.البراغيثأنواع

فيويوجد.ملم3نحوالبشريالبرغوثأو،المألوف

تضعأكثر.أوسنةيعيشأنويمكن،الملابسطيات

فىإلصاقهمنبدلآالبيتأرجاءفيبيضهاالبرأغيث

تكبروعندما،الدقيقةالدويداتيرقاتهاوتشبه،الملابس

إليهيجذبالأشخاصبعض.مضيفعنلهاتبحث

للسعحساسايكونوبعضهم،الاخرينمنأكثرالبراغيث

ملتهبا.اللسعمنطقةفىالجلديصيربحيثالحشراتهذه

الأصليوموطنه،التشيجويسمىآخربرغوثهناك

المناطقمنوكثيرإفريقيافىانتشرأنهإلا،الجنوبيةأمريكا

لتضعالمضيفجلدداخلالتشيجوأنثىوتندس.المعتدلة

إزالةينبغيلذاالجلد،فيتقرحاتتحدثثمومنبيضها،

.التقرحعلاجأريدماإذاأولأالبرغوث

والقططالجرذانعلىتعيشالتىالبراغيثتعد

البرأغيثهذهتضعإذ؟وضارةخطيرةحشراتوالكلاب

جسمعلىجداالحجمصغيراللونأبيضكثيرابيضا

331الخارقالبرغوث

البيض،يفقسوعندمانومها.موأضعفيأوالحيوأنات

فيتكونالتيالشقوقوإلىالفراشإلىاليرقاتتزحف

بعدتظهرثمالأتربةفىشرنقاتهاوتسقطالدور.أرضيات

كاملة.حشراتألمسبويننحو

والرعايةالمنتظمةالنظافةتعد.البراغيثمنالوقاية

للوقايةالوقأفضلالأليفةوالحيواناتللإنسانالسليمة

البراغيثتحملالتيالكلابحكينبغي.البراغيثمن

مبيدعلىيحتويالذيالصابونمنبنوعوتنطفها

المنتظمالدوريالتنطفويؤدي.مناسبحشري

قتلإلىالصابونمنالأنواعهذهبمثلللحيوانات

وقايةالأليفةالحيواناتلأصحابويمكن.الحشرات

باستمرار.وفرشهانومهاأماكنبتغييركذلكحيواناتهم

بمبيدالحيواناتأماكنبرشاليرقاتعلىالقضاءويمكنهم

.حشري

ء
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،شفافسدلي()عطاءصد!يةدرعلهمائيصد!ىحيوالىالماءبرغوث

أحساحة.اديكمجاديف،استمشارهقرودويستحدم

منلمجموعةالشائعالاسمهوالماءيرعكوث

العدب.الماءوبحيراتبركفىأساساتعيممقالتيالقشريات

طولويصل.المحيطفيالماءبراغيثمنقليلةأنواعوتعيم!

هذااكتسبتوقد.ملما8إلى.،2منالماءبراغيث

قفزتشبهالتىالسباحةعندحركاتهابسببالاسم

.البرغوث

)قرونالهوائياتتحريكطريقعنتسبحوهي

درعالماءولبرغوث.الرأسمقدمةمنتمتداشتياستشعار(

ونظرا.حسمهبمعظمايحيطشفافبدنى()غطاءع!دفية

وأعضائهالماءبرغوثقلبحركةرؤيةيمكنلأنه

فىيستخدمماغالبافإنهمباشر،بشكلالأخرى

ال!دوية.اختبارات

طويلحرطومإلىليصلالماءبرغوثرأسيضيق

أيضاالماءلبرغوثأن.كماالمركبةالعيونمنزوجايحمل

وتتحركزوائد.تسمىالأرجلمنأزواجمشةإلىأربعةمن

علىالحيوانحركتهاوتساعدمستمر،بشكلالأجزاءهذه

ويتكونوالماء.الطعامفيبقوةتندفعأنهاكيا،التنفس

الصغر.فىمتناهيةخضراءطحالبمنالماءبراغيثطعام

البركفيالماءبراغيثمنملايينتحتشدالصيفوفي

.والمستنقعات

استمد،قشريمائيحيوانالعدبالماءبرعوث

اليونانيةالاساطيرتصورهأ!ديا،اسميكلوبمناسمه

الجبين.وسطفىواحدةعينذا،الع!القةجيلمنعملاقا

يبلغقد،القشرياتمنصغيرحيوأنالعذبالماءوبرغوث

فيالساكنةالمياهداحلويعيشواحدا،مليمتراطوله

.والبركالبحيرات

استشعارهقرنبضربالعذبالماءبرغوثيتحرك

سريعةحركاتفي،أسفلإلى-رأسهفيالموجود-

حولبيضهاالعذبالماءبرغوثأنثىوتحمل.متقطعة

يلامسأنإلىخامداويظلالجفافالبيضيقاومرجليها.

هامغذائىمصدرالعذبالماءوبرغوث.أخرىمرةالماء

مثلالمشابهةالبحريةالحيواناتوتعتبر.الأسماكلصغار

الرنجة.لسمكهاماغذائيامصدراكالانوس

القلاووظ.:نظرا.اليرعي

جهمازباستخدامالرسائلدنقلنظام،التلغرافأوالير!

فىاستخدامهتمجهازأولالمبرقةكانتوقد.المبرقةيسمى

يتمكانالبرقرسائلومعظمبالكهرباء،الرسائلإرسال

لكلمعينةشفرةبتخصيصالأوقاتمنوقتفيإرسالها

النقطبتغييرالمبرقةتقومثم.المبرقةمفتاحطريقعنحرف

وإرسالهاكهربائيةنبضاتإلىبالشفرةالخاصةوالشرط

اليومأما،مورسشفرةيسمىذلككان.البرقأسلاكعبر

يتمبالاتصالاتالخاصةالإشاراتمعظمإرسالفإن

منوكذلك،البثوهوائياتالصناعيةالأقماربوساطة

فإنوعموما.الضوئيةوالأليافالمحوريةالكبلاتخلال

يطلقبرقيةمصطلحأنإلاحاليا،تستخدممانادراالمبرقة

الرسائلتبادليتمالتيالاتصالوسائلمنكبيرعددعلى

.ورقشكلعلىفيها

البرقيةإرسال

هذهبهاالموجودةالبلادمعظمفيالبرقياتإرسالشم

بتبليغالفردهذايقومحيث،مختصفردبوساطةالحدمة

نأالفردويستطيع.معينةبطريقةالهاتفطريةىعنأ!ةالرسا

نموذجعلىرسالتهويكتبالعامالبرتمكتبإلىيذهب

هاتفياإرسالهاتمالتىالبرقياتتسجيليتمثم.معين

وحدةتسمىنبيطةباممتخدام،متخصصعاملبوساطة

ثم.الشاشةعلىالرسالةعرضبإعادةتقوم.المرئيةالعرص

إرسال!ملكيمحددةمفاتيحعلىبالضغطالعامليقوم

لمارسالبدورهيقومالذيالحاسوبإلىكلهاالرسالة

نأويمكن.إلكترونيةدوائرعبرالمطلوبالمكانإلىالرسالة

الحاسوبإلىأيضاالبرقمكتبمنالرسائلإرساليتم

الكاتبة،الالةتشبهمفاتيحذاتبعدعنطابعةباستخدام

وصولوعند.المفاتيحهذهبوساطةالرسالةإرسالويتم

الرسالةمضمونإبلاغيتماالآخرالمكانإلىالرسالة

شخصيا.بيديداأوهاتفياللشخص

البرقياتأنواع

أما.الأرضفوقنقلهايتمالتيالرسائلهيالبرقيات

الكبلاتبوساطةنقلهايتمالتيفهيالكبليةالبرقيات

فيواستلامهاالمنتظمةالبرقياتإرسالويتم،البحرية

لهيكونالكلماتمنأدنىحدويوجد.معدودةساعات



أجرةلهيكونذلكعلىومازاد،الأجرةمنثابتمعدل

المنتظمةالبرقياتإلىوبالإضافة.إضافيةكلمةلكلمختلفة

البرقياتتشملالبرقياتمنأخرىأنواععدةهناك

لبريدية.ا

الإخبارية.الرسائلأيضاوتسمى.البريديةالبرقيات

والبريديةالبرقيةالتسهيلاتتلكيعنيفإنهالاسمكانوأيا

مضمونبإبلاغالمرسليقومحيث،الرسائلإرلممالفي

الذيالبرقمكتبفيالختصالعاملإلىهاتفياالرسالة

بريدمكتبأقربإلىإلكترونياالبرقيةبإرساليقوم

اليومبريدفيالرسالةتسليميتمماوغالئا.الرسالةلصاحب

التالي.

المبرقةتطور

لمسافاتالرسائلنقليتمكانالكهربائيةالمبرقةقبل

هذاعلىكانالأحيانمعظموفيساع،بوساطةبعيدة

الطرفإلىوينقلهاذاكرتهفياترسائليحفظأنالساعي

كانتالبرقياتهذهتبادلسرعةأنالطيعيومنالاخر.

يسمىماذلكمنويستثنى،الحصانسرعةعلىتعتمد

منعدداستخداميتمحيثالسيمافورأوالمرئيبالبرق

في.أخرىإلىنقطةمنالإشساراتأوالناريةالفنارات

الفرنسىالخترعأقامعشرالثامنالقرنمنالتسعينيات

هذهوكانتالمرئىالبرقلأبراجنظامأولشابكلود

هذاولكنكلها،فرنساعبرالبرقياتإرسالتعيدالأبراج

أثناءفيأوالليلفيجيدةبطريقةيعمليكنلمالنظام

الجيدةالجويةالظروففىوحتىالعسيئة،الجويةالظروف

ومنقليلا.كانالنظامهذاينقلهاالتيالمعلوماتحجمفإن

المبرقةفكرةقامتوالمغنطيسيةالكهرباءبينالعلاقة

الخترعتمكنعشرالثامنالقرنتسعينياتففي،الكهربائية

البطاريةاختراعمنأليساندروفولتاالإيطالي

عاموبحلولالمستمر.بالتيارتمدناالتيالكهروكيميائية

333لبرقا

كريستيانالدنماركىالطبيعةعالماكتشفأم082

.تتحركالمغنطجسيةالإبرةيجعلالكوبائىالتيارأنأورستد

التيارتغييريتمحيثالمبدأهذاعلىالمبرقةفكرةقامت

كانأم82ءعاموفى.المستخدمةللشفرةتبعاالكهربائي

المغنطساخترعقدسترجونوليمالإنجليزيالكهربائى

هذهاستخداممنذلكبعدرجا!ثلاثةوتمكن،الكهربائي

التطبيقاتتطويروكذلك،المبرقةتطويرفيالاكتشافات

الفيزياءعالمي:الثلاثةهؤلاءوكانبها،الخاصةالتجارية

فيمعايعملانوكانا،ويتستونوتشارلزكوك،.فوليم

صمويلالمعروفالأمريكيالخترعإلىبالإضافةبريطانيا،

.مورس

تمكنام837عامبحلول.وويتستون-كوكمبرقة

ويتكون،بالكهرومغنطجسيةتعملمبرقةاختراعمنالعالمان

وأمغنطيسيةإبرخمسمنالمبرقةلهذهالالمشقبالجهاز

الحروفعليهمكتوبقرصعلىرأسيامثبتة،ست

سلكالإبرهذهمنإبرةكلفيويتحكم.للغةالهجائية

التيارمروروعندكهربائيا،مغنطيسايعملمنفصلوملف

الملف،داخلمغنطيسيمجاللمجولدبالسلكالكهربائي

الإشارةوتتم.تتحركالمغنطيسيةالإبرةيجعلالمجالهذا

إلىتشيرانالإبرهذهمنإبربنبوساطةالحروفإلى

هذاإلىالنظريمكنذلكوعلى،نفسهالوقتفيالحرف

عامفيتمذلكوبعدمصغر.ك!بائيسيمافوركأنهالنظام

وكان.واحدةإبرةياستخدامآخرنظاماختراعأم548

.ام087عامحتىبريطانيافييستخدمذلك

فيعامااستخداماالنظامهذااستخدم.مورسمبرفة

الدائرةلاستكمالمفتاحالنظامهذاومرسل.ام837عام

خاصةوحدةإلىالكهربائيالتياربمروريسمحمماالكهربائية

المغنطيسيعملالكهربائىالتياريمر.وعندمابالمستقبل

قضيبجذبعلىالتيار،هذامرورعنالناتجالكهربي

يمكنومنهاالهحائةالأحرفإلىتشيرالتيالمعنطيسيةبالإبرتعملجديدة!برقةبإنتاجإنجليزيانمخترعادقام.أم837عامفيالأولىاللبرقات

.البرقمركزإلىالرقيةوصولعمدصوتاتحدثأحهزةإليهاوأضافامورسإشارةتطويروكذلكالأولىالمبرقةبتطهويرقاماث!.البرقيةعلىالحصول

الرقمشكلعلىرأمميةعلاماتطبعفييتسببكهربائيمغمطيمي!م!تتكونوهيأم،837عامفيلاحتراعهاقامالأولىمورسصمويلمبرقة

ورقة.على7
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المعمطهيستطرقالحافظةوهذه،فظةالحطيسمىحديدي

منالمستخدمةللشفرةصوتأسذلكويحدث،الكهرلائي

ويتصل.مورسبشفرةيعرفماوهو،والشرطالنقط

والحروفالنقطمنأسشفرةاكتابةعلىيعملمؤشربالحافظة

يتمالتيالبرقيةمننسخةلعملوذلك،ورقيشريطعلى

يمرألاالطميعيمنالمبرقةمفتاحتحريريتموعندماإرسالها.

مفتوحة،ت!صنالكهربائيةالدائرةلأننتيجةالكهرلائيالتيار

المغنطيعرمنالمغنفيسيةالطاقةفقدإلىيؤديالذيالأمر

إلىالحافظهةجذبعلى)الزنبرك(اليايولعمل،الكهربائي

النظامتطودرمنمورلرتمكنولقد.الابتدائيالمكان

أجهإتنتت!اأسذياالمدىريادةعلىيعمل!رسلبتركيب

.أم084عامذأكوكان،النظامبهذاأ!برقياتا

دولارألفثلاثينمورستقاضىأم843عامفي

إلىواشنطنم!برقيخصأإنشاءأجلمنأمريكي

مايووفي.أ،مريكية1المتحدةبالولاياتومريلاندأضيموربا

الحزبلعضوأضيموربافيحفلأقيمعندماأم484عام

كادوالذي،الديمقراطىللحزبالمناو!ئىالأمريكي

مسافةعلىالبرثخصأكان،الزعامةلتوليمرشحا

ترثميححفلأحباركلنقلوتمبالتيمور،من423

إلىالخطهذابوساطةبأولأولأكلايهنريالسيناتور

وصلالساعةنصفرساعةبحوافيذلكوبعد،واشنطن

الأخبارامعهوبالتيمورمنقادماواشنطنإلىالقطار

حصارعمومار.البرقخطعبرنقلهتممالحلالمؤكدة

عندماوحتى،الحزببترشيحوفار،الحظسعيدكلاي

قبلالحزبزعيمالرئيسنائبترشيحأخباروصلت

صحةفيالمتشككونكالىواشعنطنإلىالقطاروصول

تمكنصحتها.منتأكدواقدبالبرقالمنقولةالأنباءهذه

م4184عاممايوشهرمنوالعشرينالرابعفيمورس

بالمحكمةالكابيتولقاعةفيإرسالجهازأولتركيبمن

برقية.أولبإرسالقامثمالعليا

أ!لاياتافيللبرقمورسنظام.كانالأوليالتوسع

فيالبساطةمنها،أ!مبابلعدةناححاالامريكيةالمتحدة

بحلولولكن.التكاليفقلةإلىبالإضافة،الاستخدام

بالولاياتالبرتشركاتعددأصبحأم851عام

يتموكان،شركةخمسينعلىيزيدالأمريكيةالمتحدة

بوساطةالشركاتهذهلكلالبرقأعمالفىالتحكم

حقلهاكانالتىوهيالمغنطسي،البرقشركة

وجودإلىالحاجةظهرتثم،مورساختراعاسعتخدام

الخطوطمننظامبناءأجلمنمعينةمغنطيسيةخواص

حميعفيللبرقالتجاريةالرئيسيةالمساراتكلتربط

وتمالشركاء،كلبينذلكعنالإعلانوتمالبلد،أنحاء

نىولكن،اوقتذلكفيالمتاحةالحلولأفض!!اختيار

تلقىلاالمستخدمةالأجهزةوكانتبطيئا،العولمعدل

الأمر،ملائمةغيرالمستخدمةالموادوكانتاهتماما،

كنتيجةالشركاتمنكبيرعددإفلاسإلىأدىالذي

الدخل.قلةإلىبالإضافة،المشكلاتلهذهحتمية

معظمتكنولم،البرقنظاميعم!!لمعامةوبصورة

أصحابها.إلىتصلالبرقيات

هذهمنالرغه!وعلي.الحديديةوالسككالبرق

البرقانوالاعمالالمهنبعضوجدتفلقدالصعوبات

وأيضاالصحفالأعمالهدهزمن،كبيرةإفادةيفيدها

سرعةالبرقيستخدمونصانواحيث،البورصةسماسرة

السككللبرقالدائمأحتريكاكانوأحش،المعلوماتنق!!

الحديدية.

تستفيدشركةأولللبرقيونيونوسترنشركةكات

السككوافقتحيقالحديديةمإلسككالمبرمالعقدمن

البرقخطوطتركيبعلىالعقدهذابموجبالحديدية

ذلكإلىوبالإضافة،أسقطاراتاخطهوطمعالتوازيعلى

بهايعملللبرقمكاتبفتحعلىالحديديةالس!صكوافقت

للسفرمجانيةتعريفةومنحت.وعمالهالبرتموظفو

المقابلوفي.البرقخطوطإصلاحعلىأغائمديئاللرجال

برقياتجميعنقلعلىيونيونومشرنشركةوافقت
جعلإلىبالإضافة،مقابلدودمحالاالحديديةأسس!صكا

منهايتعلقماوخاصة،البرقياتهدهلجميعالأسمقيةا

أتحطارات.اشةحربمواعيد

الأمر،القطاراتحركةتنظيمعلىاكبرقساعدولقد

حركةوأصبحت.الأماندرجةارتفاعإلىأدىالذي

توقيتاستحدامبفضلقبلذيعنسرعةأكثرالقطارات

قطارأيمو!تحديدإمكانيةإلىبالإضافة،للحركةواحد

منجعلأنهعلىالبرقإلىالنظريمكنولهذا.بدقة

وأعطتأصيةعاكفاءةذاتدوليةشبحةالحديديةالس!!ك

المساراتتأمينعمليةاحتكارحقالحديديةالسكك

.البرقشركةإلىللقطارات

عشرالتاسعالقرنخمسينياتفي.يونيونوسترن

للاندماجطريقهاالبرقشركاتبتالمنافسةأفسحت

البرقخطوطإنشاءإعادةوتمتغربا.للاتجاهبينهاالمثمر

أصبحالتامئكشرالقرنستينياتوبحلولوتجديدها،

الحرببدايةومع.مركزيبرقمكتبكبيرةمدينةلكل

الولاياتلدىكانأم861عامفيالأمريكيةالأهلية

شركةهماللبرقكبيرتانشركتانالأمريكيةالمتحدة

،والغربالشرقبينتمتدخطوطهاوكانتيونيونومشرن

الشمالبينتمتدخطوطهاوكانتالأمريكيأجرقاوشركة

البرقخطوطالأمريكيةالحربدمرتولقد.والجنوب

أهميةزيادةإلىأدىمماوالجنوبالشمالب!تالأمريكية
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التييونيونوسترنبشركةالخاصةوالغربالشرقخطوط

ومشرنشركةوقامتبالاتحاد.للدولةالموالينحقوقتربط

منالآخرينالمنافسينكلبإزاحةالحرببعديونيون

شركةأوليونيونو!شرنشركةأصبحتوبذلك،الساحة

المجالهذافيقومياتحادوأكبرالبرقنظامتحتكرأمريكية

.البرقمجالفينجاحاالشركاتأكثرمنوأصبحت

أم861عامبحلول.الأطلسيعبريونيونوسترن

.للبرقكبيرةشبكةبمدقامقديونيونوسترنكان

عامحلولمعالأطلسيعبرشبكةهناكوأصبحت

أكبر-إيسترنجريتاسمهاسفينةامشخداموتم.أم866

كم.)0023بطولالكبلمدفي-الأيامتلكفيالسفن

ومساعدوهفيلدسيرسالأمريكىالأعمالرجلوكان

عالمأما.النجاحهذاعنمسؤولينوالأمريكيونالبريطانيون

العلميةالنصائحكلقدمفقدكلفينلوردالبريطانيالطبيعة

الكبل.انو:.العملهذاأجلمنوالتقنية

علىالبرقفيالتقدمساعد.خدمةوأفضلأسرع

الرلمحائلنقللمسرعةوكذلك،الفرديالخطسعةزيادة

المتحدةبالولاياتالمزدوجبالنظامالعملبدأوتبادلها.

إمكانيةيتيحالنظاموهذأ.ام872عامفيالأمريكية

طريقعنالوقتنفسفيواحدخطعلىرسالتينإرسال

الخترعتمكنبعامينذلكوبعد،اتجاهكلفيرسالةإرسال

يستيمرباعينظامتطويرمنأديسونتوماسالأمريكي

العالموتمكنواحد،آنفيإشاراتأربعمعالتعامل

)متقابل(متعددإرسالنظامتطويرمنبودوإميلالفرنسي

ثم،الواحدةالمرةفيإشاراتخمسمعالتعامليستطيع

استخدامفيأم519عامفىيونيونوسترنشركةبدأت

واحد.آنفيإشاراتثمانىدمجعلىقادرنظام

فياستخدامهاشمالتيوالمعداتالوسائلتطويرتم

القرنأواخرفي،مورسإشارةمنبدلأمطبوعشكل

نفسهالوقتوفي،العشرينالقرنبدايةوفىعشر.التاسع

بوساطةالرسائلواستقبالإرسالوسائلأستخدامبدأ

نظمفيأستخدامهاتمالوسائلوهذه،المثقبةالشرائط

القرنمنالعشرينياتوفى.المتقابلالمتعددالإرسال

التي)تلبرينتر(بعدعنالطابعاتاستخدامتمالعشرين

البرقخطوطعبرمباشرةكهربائيةنبضاتإرساللمامكانها

عاموفي.الخطمنالاخرالطرفعلىأخرىمبرقةإلى

عنالتصوير)جهازالتلفوتوغرافاستخدامبدأام259

هذانويستطع،المتحدةالولاياتفىوالفاكسميلىبعد(

وفى.صورةهيئةعلىواستقبالهاالبرقياتإرسالالنظامان

مقسموالتلكسامشخدمالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

عنالطابعةخدمةربطبهمايتماللذانالبعديةالكاتبات

الدايل.المدرجالقرصباستخدام)تلبرينتر(بعد

عشرالتاسعالقرنبدايةمع.البرقيالإرسالتأثيرات

معشريكاالأعمالمجالالحديثةالإدارةنظمدخلت

سرعةزيادةمعإنهحيث،الحديديةوالسككالأسلاك

الوحداتعددزيادةالإمكانفيأصبحالبرقيةالاتصالات

لقد)الرئاسة(.القيادةمقرعنبعدهازيادةوكذلكالعاملة

إلىبالإضافة،التكاليفلقلةنتيجةالبرقنظامساعد

الوحداتعلىالإشرافإمكانفيالهائلةالإمكانات

تغيرإلىأدىالذيالأمرالولممائل،هذهباستخدامالعاملة

محلتحلكبيرةنظموبدأتوهياكلها،الأعمالشعكل

والسككالبرقاتحادوساعد.منفصلةصغيرةنظم

الولاياتمعالتعاملبتنظيمأيضاذلكعلىالحديدية

المعلوماتوأصبحت،واحدةقوميةسوقكأنهاالمتحدة

بينولحرعةسهولةفيتنتقلوالتخفيضاتالبضائععن

والعملاء.المنتج

عاموفى.الصحفيةالأنباءنقلعلىالبرقساعد

علىالحربالمتحدةالولاياتأعلنتعندماأم846

بريدأسرعبالممتخدامالاتصالوسائلكانتالمكسيك

أنباءوكالةتكونتلذلك،أيام!مبعةتعستغرقحكومي

ذلكبعدأ!بحتالتيالإخباريةالخدمةتلك،نيويورك

الأنباءجمعفىالبرقتستخدمكانتدوليةأنباءوكالة

ايلأخرى.الصحفإلىوترمملها

العصبهو-كثيرةلأعوام-البرق.كاناليومالبرق

كثيراأثرفقد.الحربيةوالأعمالوالحكومةللتجارةالرئيسي

.بعدهجاءتالتيالمعداتشكلفي

ألكسندرالأمريكيللعالمالأصليونالمناصرونواعتقد

هوأم876عاماخترعهالذيالهاتفأنفيبلجراهام

يونيونوسترناحتكاراتمنافسةتستطيعمتحدثةمبرقة

العالمبوساطةأم698عاماخترعتالتيالإذاعةإنحتى

اللاسلكي.البرقحينذاكتسمىكانتماركونيالإيطالي

إلىالرئيسيالخدماتمركزمنالبرقأخبارتوزيعوكان

الإذاعةلشبكاتالأصليالنموذجهوالصحفكل

المدىقصيرةالاتصالاتومعظموالتلفاز،للراديوالقومية

الاتصالاتظلتحينفي،الهاتفبوساطةتتمكانت

.البرقبوساطةتجرىالتجاريةللأعمالالمدىقصيرة

فىالبعيدةللمسافاتالهاتفخدمةأصبحتوحينما

كبير،لحدالبرقأعمالعنالاستغناءتمالأفراد،متناول

مثلأخرىاتصالمعدأتتقريبااليومبالبرقواستبدل

المعداتوهذه.للاتصالاتالصناعيةوالأقحارالحواسيب

كثيرةنواعمبنالتعاملعلىالقدرةولها،البرقمنأسرع

الانترنتشبكةمنشضحالذيالنحوعلى،المعلوماتمن

منمختلفةأماكنفيومؤسساتأشخاصاتمكنالتي

الوقت.نفسفيببعضبعضهمالاتصال
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جميراا

فيمليصمويل،مورستوماسأديسود،

حوريرو،هـريإدفور!ح!ميحائيل،بيولير

تشارلزلسيرا،وتحستولىللوردا،كلم!ت

صلةذاتأخرىمقالات

العامأساقلالعدعنالفاسعةالدوليةالاتصالاتاتحاد

ا!افاكسميلىلفاالاتالاتصما

صةشر،يو!يودوستردال!ص!برسشييتدأسو

الألماءاا!ةوكاالورصة!ةمدوبعدصالتصوير

راتتاإ،مورسيولرادا

البرلىوأغلبأصسماء.افيعملاقةكهردائيةشرارةاليرو

ولكن.الأرضوسطحالسحابةبينيكونالناسيراهالذي

بينأو،سحابةداخلأيضاالبرتحدوثالممكنمن

البرقيحدثوعندما.سحابتينبيرأووالهواء،السحابة

وقدالهواء.فىال!ربائيةالطاقةتنتشرالجويالغلاففى

ببعضالمنطقةميالمتحركةالطائراتالطاقةهذهتصيب

قدبينما.أ،رض1علىأضراراتسببلاولكنهاالضمرر،

الإنسانصعقإلىس!إلأرضيصيبالديالبرقيؤدي

الحرائق.اشتعالأو

احدةرمنرضالأسطحيصيبالذيالبرقويتكون

تمسمىالتىالكهربائيةالشحناتتفريغمنأكثرأو

ومضةفينراهالذيالساطعالضوءويسمى.الضربات

بسرعةالمرتجعةالضرباتوتتحرك.المرتجعةالضربةالبرق

كماثانية،297.992وهيالضوءسرعةمنتقترب

كماالكهرباء.منفولتمليون001حواليبتفريغوتقوم

منلأكثرمسارهافيالهواءحرارةدرجةترفع

بسرعةالساخنالهواءهذاتحمددثمومن.33!مو...

الرعد.انظر:الرعد.تسمىالضغطمنموجةعنهلتنتج

الحادثةفالومضة،الطولفىالبرقومضاتوتختلف

كم،ا4إلىطولهايصلقدالأرضوسطحالسحابةبين

السحببينالمتحركةالبرقومضةطوليزيدقدبينما

كم.041علىالمتجاورة

الطيعةأسرارأحدالعصور،مرعلىاكبر!،كالىوقد

قدماءظنوقد.الانحتىأصدراسةاتحتزالزما-أحبرىا

وفي.الالهةأسلحةأحدهوالبرتأنوالرومانالإغريق

الناسأنيعتقدونكانواالإفريقيةالمجتمعاتبعض

الثامنالقرنوحتى.ملعونةانبرقيصيبهاالتيوالأماكن

بامكانيعتقدونوأمريكاأوروبافيالناسبعضكانعشر،

.الكناشأجراسدقواإذاالبرقحدوثتفادي

عشرالثامنالقرننحوللبرقالجادةالدراسةلدأتوقد

تجريبياالكهرباءبدرالممةالمهتم!تأوائلمنوكان.الميلادي

عامففي.فرانكلينبنيامينالأمريكىأ!دبلوماسيواأمأ!اا

ربطحيثكهرباء،البرقأنعلىفرانكل!تبرهنأم752

لتحلقوأطلقهاورقيةطائرةخيططرففىمعدنيامفتاحا

السحبكهرلاءفتسببت.رعديةعاصفةأثناءالهواءفى

الكهربائيالجهدهذاوأدى،ال!!رلائىالجهدرفعفى

والأجسامالمفتاحبينكهربائيةشرارةحدوتإلىالعالي

!

!-*

العامفةقبل

ضرأ-سحب

الجسيماتانفصالالجسيماتتصادم

ووور

-سحبسحب

يخئالبرق.البرقيتكونكيف

الكهردائيةالشحماتحركاتص

لحوبعضهااحسالبةواالموحبة

تتصادمالعواصفأثاء.بعص

الرعديةاحسمح!احسيمات

تصعدكهرلائيا.ممتمحولةوتمشح

قمةإلىالشحنةموحمةالحسيمات

سالبةالجسيماتوتهبط،أصسمحالةا

السحالة.قاعدةإلىالشمحنة

السالمةالشحناتلتحركوعمدما

إلىهابطةالسحابةقاعدةمن

الشحماتمعوتتقاط!أسفل

،الأرضم!المحاعدةاهلوحمة

أرض.-سحبلرقيحدت

بيرالحادثالبرقويسمى

البرقالسحابةداحلاحثمحماتا

لينالحادتوالمرق،الداخلي

مخشلفتينسحالتيردىالشحنات

-سحب.سحببرف



السحبأو!%نمما،الأرضسطحعلىالموجودة

حوادثوقوعفيفرانكلينتجربةتسببتوقد.مكهربة

الورقيةالطائراتباطلاققامواالذينبعضإنإذخطيرة

.البرقصعقهمقدالعواصفأثناءللتحليق

البرقيحدثكيف

وعلى.ذراتمنيتكونالكونفيبنايحيطماكل

متعادلةالأحيانأغلبفيتكونالذراتأنمنالرغم

فقدتإذاالشحنةسالبةأوتصئموجبةأنهاإلاك!بائيا،

الموجبةالشحناتوتنجذب.إلكتروناتاكتسبتأو

كلحركةوأثناءبعضا.بعضهاإلىالسالبةوالشحنات

.شرارةيحدثكهربائياتياراتكونفإنهاالأخرىنحومنها

السريعةالحركةعنتنتجالتيالشرارةهووالبرق

الركماميةالسحبداخلكهربائياالمشحونةللجعسيمات

وسطحالسحبهذهإحدىبينأو،الرعديةالسحبأي

.أخرىسحابةأوالهواءأوالأرض

تماماالعلماءلمجأكدلمكهربائيا.المشحونةالسحب

مشحونةالركاميةالسحببهاتصبحالتيالكيفيةمن

تصادممنتنتجالشحناتأنمعظمهمويعتقدكهربائيا.

معالصاعدةالدقيقةالثلجوقطعالخفيفةالماءقطيرات

السحب.انظر:الهابطةالثقيلةالجسيماتأوالبرد،

تكتعسببعضا،ببعضهاالسحبدقائقتصطدموعندما

الجسيماتتكتعسبكما،سالبةشحنةالثقيلةالجسيمات

الشحنةسالبةالجسيماتوتهبط،موجبةشحنةالخفيفة

معظمتصعدبينماالسحابةمنالسفليالجزءإلى

وينتج.منهاالعلويالجزءإلىالشحنةموجبةالجسيمات

الشحناتنحوالموجبةالشحناتتند!عندماالبرق

علىعكسيةشحناتنحواندفاعهاعندأو-السالبة

.شرارةمكونة-الأرضسطح

وهو،الداخلىالبرقحدوثاالأكثرالبرقنوعويسمى

شرارةالسحابةفىالموجودةالشحناتتكونعندماينشأ

والهواءالسحببينالمتحركةالشحناتأما.كهربائية

بينالكهربائيالتياريكونكماهواء،سحبفتكون

عنالناجالبرقوينقسه!.سحب-سحببرقسحابتين

نوعين:إلىوس!إلارضالسحببينالشحناتحركة

سحب،-أرصبرقأوأرض-سحببرقيكونأنإما

ماومعظمالشحناتلحركةالابتدائيالاتجاهحمسبوذلك

أرض.-سحببرقهوالناسيراه

سحب-برقلومضةالأولىالضربةتبدأ.الضربات

الشحناتعادةتحملمتدرجةرائدةومضةبوساطةأرض

أحديعرفولا.الأرضسطحإلىالسحابةمنالسالبة

ولكن،الرائدةالومضةهذهتبدأكيفالدقةوجهعلى

الأفييصيبماوكثجراءالس!فيعملاقةكهرلائيةترارةالبرق

وتحلفى،الإنسانالمرقيصعقأنالممكىوم!)أع!(،المرتفعة

الحرائق.يسمبأو،الممتلكات
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ب!!شرارةعنتسشأأنهايعتقدونالعلماءمنكتيرا

أغربباالسالبةوالشحماتالموجبةالشحناتمنمساحات

الرعدية.السحبقاعمن

لمملسلةفىأسفلإنىالتدرجةالرائدةالومضةوتهبط

،م45نحومنهاكلطوليبلغالتيالخطواتمن

الثانية.منجزءمليونمنجزءبنحويقدرزمخاوتستغرق

05نحوقدرهافترةخطوتينك!!بينالومضةوتسكن

هذهتقتربوعندما.الثانيةمنجزءمليونمنجزءا

الموجبةالشحناتتصعدالأرضسطحمنالرائدةالومضة

والأبنيةالأشجارمثلأيلأرضاعلىأجساممننحوها

أعلىمنأصاعدةاالشحناتتكونماوعادةلتقابلها.

المتدرجةالومضةيقال!ماأولهيالمنطقةفىالأبنية

تسرععندلذوالأرض!.اصسحابةابينالمسارلتكملالهابطة

مسارنفسمتبعةالأرضراإلىهابطةالسالبةالشحنات

السالبةالشحنةوتهبط.الصاعدةالموجبةالشحنات

منأجةالساالشحناتتتبعهاأولأالأرضإلىالأقرب

هيالصاعدالتيارحركةعمليةوتكون.أعلىارتفاعات

فىالناسيلحظهالذيأضوءاتنتجالتيالمرتجعةالضربة

لافإنناللتيارالعاليةللسرعةنظراولكن.البرقومضة

أعلى.إلىالحركةاتجاهإدراكنستصث!!

.واحدةمرتجعةضربةبعدالبرقومضةتنتهيوقد

للبرتأحسهميةاالرائداتتحملالحالاتمعظمفيولكن

أحضر،أسةساشحمات-المتدرجةالرائداتتشبهوالتي-

اتبعتهالذيالرئيسيالمسارخلاا!العسحبمنبهاوتهبط

مرتجعة.ضرلةسهميةرائدةحلىويتبع.السابقةالضربة

أربعأوثلاث،الضربة-اشائدةعمليةتتكررالمعتادوفى

.مرة02منأكثرتحدثوأحيانا،ومضةكلفيمرات

هذهوفي،ومضةأمملالمسفردةالضرباتأحياناالناسويرى

مترجرجا.اكبرقيبدوالحالة

البرقأشكال

البرقفومضة.مختلفةهيئاتعلىالبرقيظهر

موقععلىذلكويعتمد،مختلفةأشكالفيتظهرالواحدة

لها.بالنسبةالمشاهد

الشوكيالبرقللبرقاشئيسيةالأشكالوتتضمن

وبرقالخرزيوالبرقالشريطىوالبرقالخطيوالبرق

فروغمنهاتتفرعومضةهوالشوكيواشبرق.السلسلة

خطاتضيءومضةفهوالخطيالبرقأما.للضربةمتعددة

هيئةعلىالشريطهيالبرقيبدوبينمامتعرجا،وحيدا

الرياحتفصلعندماتتكونالضوء،منمتوازيةخطوط

هوالسلسلةبرقأوالخرزيوالبرق.الومضةضربات

تلاشيها.ألناءالنقاطمنخطافتصبحتتكسرومضة

البرقمثل-السماءفيال!ربائيةالومضاتبعصر

أشكالاالحقيقةفىليست-اللوحىوالبرقالحراري

.الحالاتبعضفيمختلفةظهورهارغ!اللبرتمنفصلة

كأنهويبدو،الصيفلياليشيكتيراالحراريأجرقاويظههر

بعيداالبرقيحدثالأمرحقيقةوفيرعد.بدونيحدث

المصاحب.الرعدالمشاهديسمعلابحيثالمشاهد،عنجدا

ماهو،الحراريالبرقمثللعيدمنيبدومابأنالناسويشعر

صورةعلىاللوحىالبرقأيفهرو.عاديةرعديةعاصفةإلا

إماالمميزةومضاتهتكونضوءولكنهالسماء.منجزءإضاءة

الرؤية.عنالسحبتحجبهاأوالمشاهدعنجدابعيدة

البرقيسمىالبرقأش!صالمناخرش!ص!ويوجد

الكرويفالبرق.العاديالبرتعنكثيرايختلفالكروي

قبلثوانلعدةتطفومتقدةمتوهجةحصةش!ص!علىيظهر

الرعدية،العواصفأثناءيتهرؤسجلتوقد.تختفيأن

بأنهالبرقهذاويوصف.العاديالبرقحدوثعقب

إلىحجمهايصلبرتقاليأوأصفرأوأحمرلونهاكرة

طافيارؤيتهعنإفاداتوهنالك.الهنديالليمونحجم

.والطائراتوالحظائرالمنازلوداخلالأرض!عط!على

وأالكرويالبرقحدوتسببأوكيفيةاحديعلمولا

مكوناته.

إيلموالقديسوهجالمسمىالمتوهجالضموءويشبه

القديسلهبوينتج.النواحيبعضشيأحصويااكبرت

أثناءالوفحادحسممنكهربائيتفريغعنإيلمو

وصواريالطائراتحولأحياناويظهر.الرعديةالعواصف

الأشجار.وقمموالأبراجالشراعيةالمراكب

البرقمنالولمحاية

ثانية.كلمرة001حوالىالأرضيةاالكرةالبرقيصيب

إجراءاتباتباعوذلك،بالبرقالصعقتجنبللناسويمكن

ومنها:الرعديةالعواصفأثناءخاصة،الاتيةالسلامة

داخلوالبقاء.للحمايةكبيرمبنىأومنزلإلىاللجوء-

سيارةداخلالبقاءولكنآمنا،يكونمغلقةسيارة

داخلمعدنيشيءأيلمسوعدمآمن.غيرمكشوفة

.اسميارة

فقط.الطوارئحالاتفيإلاالهاتفامشخدامعدم-

علىفاجصمكشوفةمنطقةفيوأنتالبرقفاجأكإذا-

.ال!رض

ضميءأيأوتحتهاأوعاليةشجرةمنبالقربتقف!لا-

مكشوفة.منطقةفيمعزول

تلقمةعلىبالوقوفالأفقمستوىفوقبارزاتكنلا

.مكشوفحقلفيأو

عنه.وبعيداالماءخارجالق-
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الدراجةمثلالمكشوفةالمعدنيةالمتحركاتعنبعيداابق

والدراجاتالمزارعواليات،الجولف)عربة(وكارة

البخارية.

الشجيراتتحتالحمايةفخذغابةفيكنتإذا

.الارتفاعمتماثلةالأشجارمنمجموعةأوالقصيرة

باستخدامالبرقيصيبهالذيالشخصمعالجةيجب

التنفصطرقمنطريقةوهىالرئويالقلبيالإنعالتق

الإسعافاتانظر:.الدمويةالدورةوتنشيطالصناعى

الأولية.

فىالبرقموصلاتالمسماةالمعدنيةالأقطابتساعد

الأبنيةقممعلىوضعهاويتم.البرقمنالأبنيةحماية

التربة.داخلتدفنبصفيحةينتهيبسلكوتوصيلها

المصاحبةالكهرباءوتوجه،البرقالأقطابهذهتجذب

انظر:.بسلامالأرضيةالتربةإلىلتنتهيالسلكعبر

الصواعق.مانعة

مسافةعدىأستراليا،عبرالبريالبرقيمتداليريالير!

دائرةإلىينضمحيث،داروينحتىأديليدمنكم)5683

وأوروبا.آمميامعبرقيةخطوط

فيأوجوستابورتبربطبريبرقشبكةأولقامت

الشمالي.القطاعفيداروينبورتمعأسترألياجنوبي

عامفىبدأقدالشبكةهذهإنشاءعلىالعملوكان

.كبيرةوبصعوبة،عامبعدإنشاؤهاواكتملأم871

عاموجافافيداروينبينأيضابحريخطمدوتم

.أم872

اللإمامام(.340-م489هـ،425-)336البرقاني

والمحدثين،الفقهاءشيخ،الثبتالحافظ،الفقيهالعلامة

الخوارزمي،غالببنأحمدبنمحمدبنأحمدأبوبكر

التصانيف.صاحب،الشافعي،البرقاني

وعبدالغني،والإسماعيليالصوأفعليأباسمع

وغيرهم.،والدارقطني،القطيعيبكرباوأ،الأزدي

والفقيه،البغداديوالخطب،البيهقيأبوبكرعنهوس!

دهرابغداداستوطنكثير.وعدد،الشيرازيإسحاقأبو

فيها.ومات

ثبتاورعاثقةالبرقانيءلمكان:البغداديالخطيبقال

منحظله،بالفقهعارفامنه،أثبتشيوخنافينرلمفهما

ماضمنهالمسندتصانيفهومن".الحديثكثير،العربيةعلم

وجمع.مسلموصحيحالبخاريصحيحعليهاشتمل

عمر،بنوعبيدالله،وشعبة،وأيوب،الثوريسفيانحديث

وفاته.حينإلىالتصنيفيقطعولم.وغيرهم

العربية.الشعبيةالأزياءان!:.البرقع

صنعفيوتستخدمطازجةتؤكلمعروفةثمرةاليرقوق

تجففالبرقوقمنالأنواعوبعض،والمعلباتوالجليالمربى

المجفف.البرقوقانظر:.المجففالبرقوقلصناعة

بينأطولهاتصلالتىالأشجارعلىالبرقوقوينمو

مثلالصغرفيالبرقوقيكونوقدأمتار.وخمسةمترين

رقيقناعمجلدلهوالبرقوق.الدراقمثلالكبرفيأوالكرز

منتصففيهيالتيالنواةوتحتوي،سميكةثمرةيحوي

علىإماالبرقوقشكلويكون.بذرتينأوبذرةعلىالثمرة

يصلقدالتجاريةوالأنواعدائريا.أوبيضياأوقلبهيئة

وأأزرقأوأسودلونهاويكونملم64و25مابينقطرها

وينتج.النوعيةحسبأصفرأوأحمرأوبنفسجياأوأخضر

الرائدةوالدولسنويا.متريطنمليون6نحوعالميامنها

ورومانياوإيطالياوألمانياالصين:هيالبرقوقإنتاجفي

الأمريكية.المتحدةوالولايات

البرقوقمنأنواعثلاثةهناك.البرقوقأنواع

الأمريكي.-3نيبالياا-2لأوروجمماا-أ

الأكثروهودوميستكازغالبايدعىالأوروبيالبرقوق

وحجمهوالأزرقالأحمربينماوألوانه،العالمفينموا

غربيجنوبفينشأوقدوالكبير.المتوسطبينمايتفاوت

الأنواعوأهم.سنةألفىمنلأكثرأوروبافىوينموآسيا

وكلاوديولومباردورينيوفراندديوكبرادشوتتضمن

نلي.وستا

وأطازجايؤكلقدسالسينابرقوقأواليابانيالبرقوق

الصفراءأوالقرمزيةأوالبنفسجيةالفواكهوهذه.يطبخ

مجففا.برقوقالاتصيرولكنجيدامربىتصبحأنيمكن

أنواعهومنالمذاقوحلومتماسكعادةاليابانيوالبرقوق

فيتنمواليابانيالبرقوقأشمجارووالشيرو.الأبندانس

الصينية.البراري

منتطورتأشجارعلىينموالأمريكيالبرقوق

هذهتربةولاتحرث.الشماليةأمريكافيبريةبرقوقأشمجار

أكثرطقسفىتعي!أنتستطعلكنها،بكثرةالأشجار

الأوروبيالبرقوقأشجارفيهتعيشالذيالطقسمنبرودة

وديالشينيتتضمنالأمريكيالبرقوقوأنواع.والياباني

ومونيتور.بيوتيوقولدنسوتو

البرقوقأشجارينتجونالمزارعون.البرقوقزراعة

نباتمنجذعمنجزءعلىالبرقوقأشمجاربراعمبربط

.النباتتيمانظر:الجذور.بنظامالبراعموتمداخر،

بعضهاعنأمتارستةمتباعدةالأشجارالمزأرعونويغرس

منالأولىاسشواتخلالخاصةعنايةويولونهابعضا،

أشجاروتزهر.الشكلجيدةقويةأشجارلإنتاجالنمو

غرسها.بعدسشواتوخمس!شةعامةبصفةالبرقوق

تموإذا.الربيعأوائلفيجميلةبيضاءبراع!اوتنتج
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اليالايالبرقوق

لأمريعىااضقوت

لرقوقا

اشئيسجةالألواع.البرقوقأنواع

والياباى!طالأوروجم!للرقوقالتلاتة

هوورودياةاوالبردوق.الأمريكىوا

متماسكاليابانيوالبرقوقممواالأكرا

الأمريكىوالبرقوق.المداقوحلو

الطقس!يينموأنويمكنأحشن

واليابالي.الأوروبيصلرودةاةكخرا

أواخرفيناضجةثمرةلتصبحتنموفإنهاتلقيحها

نتستطئألاالبرقوقأشجارأنواعوأغلب،الصيف

.أخرىبأنواعتلقيحهامنولابدبلقاحهافاكهةتنتج

مناللقاححملفيكبيرادوراالعسلنحلويؤدي

.أخرىإلىشجرة

تصيبالتيالرئيسيةالأمراض.والأوبئةالأمراض

الأنشوطةمثلالعطريةالأمراضتتضمنالبرقوقأشجار

هذهفيالمنتجونويتحكم.البنىوالتعفنالسوداء

الأجزاءوإتلافبالعادأوالفطرياتبمبيدبرشهاالأمراض

حشرةالبرقوقفاكهةوخنفساءالأشجار.هذهمنالمصابة

ويتم،الفاكهةفيتفتحهاثقوبفيبيضهاتضعخطيرة

الحشرية.المبيداتباستعمالفيهاالتحكم

.الثمرةبمالمجففالبرقوق؟النواةأحاديةأيضا:انظر

فصيلةمنمتفرعةشوكيةشجرةا!جابقوق

اللونأسودقلفولها.السياجبرقوقوتسمىالورود،

وتنمو.البريالزعرورأوالأبيضالبرقوقوبينبينهايفرق

الجروفحافةعندوتوجدآسيا،وأواسطأوروبافيبرية

ومسياج،الغاباتوحواف،الجافةوالتلالاسمواحل،على

فيتظهرتويجاتبخ!سةبيضاءأزهارولها.الشجيرات

بعدهاتن!وقدولكنها،عادةالأوراقنموقبل،الربيعفصل

مائلأزرقلونها،صغيرةثمارالأزهارمنوتتكون.أحيانا

فيوتستعمل.حامضةوهيسم2،هوطولهاللسواد،

.واللألوان،والجلي،المريصنع

الشائك.البرقوقأيضا:ان!

حمسوقمتجأسود،قلفهاالورود،فصيلةمنشجيرةالسياجالبرقوق

صعيرة.حامضةوتمارابيصاءمرهرةبتلات



تنتمى،الفروعكثيرةشوكيةشجرةالشائكاليرقوق

آسياووسطأوروبافيالشجيرةهذهوتنمو.للخوخيات

الشجيرةهذهوتحمل.الشماليةأمريكامنالشرقيوالجزء

عنالثمرةقوويقل.صغيرةسوداءوثمارابيضاء،أزهارا

والخلل،،والمربىالخمر،صناعةفيوتستخدم.ملما3

.والأصباغ

.السياجالبرقوقأيضا:انظر

الشاطئ.خوخانظر:.الشاطنبر!و!

البلادفيالبريالنباتانو:.كارداسبرقوق

كارداس(.)لرتوقالعربية

شجرثمرةالعنابأيضاويسمىالمجففالبرفوق

مظهرهالبرقوقيعصفالتجفيفتجفيفها.بعدالحلوةالبرقوق

ثمريسمىللتجفيفتماماالملائمالخوخشجروثمرالمجعد.

منعاليةنسبةعلىالمجففالبرقوقويحتوي.البرقوق

والفيتامين.الحديد

جبالمنآلعمياغربفيأولآالبرقوقأشجارزرعت

فىأيضاالبرقوقأشجاروتزرع،قزوينوبحرالقوقاز،

البرقوقفيعتبر،اليومأما.الجنوبيةوأمريكاأوروباأواسط

إلىالإنتاجيصلحيثكاليفورنيافيرئيسيامحصسولأ

فالمناخ.السنةفيتقريبامتريطنأ000.45حوالي

لزراعتهالظروفأفضليهيئالخصبةالوديانفيالدافئ

.ونموه

شائعنوعأكثر(أجين)برقوقالفرنسيالبرقوق

استعمالالمم!شومن.المجففالبرقوقلإنتاجيستعمل

فيهبماالحلاوةشمديدالأوروبيالبرقوقثمرمنأخرىأنواع

البرقوقثمرأنواعوتشملأيضا.والإيطالىالفرنسى

دوسارجنت.وروبإمبريال:الأخرى

ستأوخمسغضونفىعادةالبرقوقأشمجارتثمر

وتتساقط.الصيففىالفاكهةوتظهرزراعتها،بعدسنوات

وأ،الأرضعلىسبتمبرأوأغسطس!فىالناضجةالفاكهة

التجفيفأجهزةإلىصناديقفيتؤخذثم.تجآلاتتحصد

تنزع.ساخنقلويمحلولفيقليلةلثوانتو!حيث

هواءتيارضغطتحتالبرقوقمنالماءالتجفيفأجهزة

تقلل،ساعة24إلى41منالتجفيففترةتمتد.جاف

إلىالطازجالبرقوقمنأرطال3هذهالتجفيفعملية

المجفف.البرقوقمنواحدرطلحوالي

تتمحيثصناديقفيذلكبعدالمجففالبرقوقيوضع

البرقوقتعطيالمعالجةوهذه،الأقلعلىأسبوعينلمدةمعالجته

ويقسم.%2و.18بينتتراوح،متساويةرطوبةنسبةالجافي

وقد،حجمهحعسبدرجاتإلىذلكبعدالمجففالبرقوق
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بخارأوحار،بماءيغسلليباعيعبأأنوقبل.النواةمنهتنزع

.%32و26بينفيهالرطوبةمحتوىوليكون،لتعقيمه

.البرقوق:أيضاانظر

الله.عبدأبو،الزهريأنظر:.البرقيابن

م(.887-؟هـ،472-)؟جعفرأبوالبرقى،

منلأنهبالكوفةالسجنفيجدهقتلسيروكاتبمورخ

إلىفهربالعباسيةالخلافةعلىالثائرعليبنزيدأنصار

منالكثيروصنفواشتهرنشأوهناكقم،أعمالمنبرقة

وأخبارالأنسابومنها:،الشيعيالمذهبإطارفيالكتب

النوادر؟بمالجملبمالنبيبنات،النبىمغازيبمالأم

مصادرمنوهوبمالتاريخفيالتبيان،الرجالبمالأوائل

أهـ،383عامطهرانفيطبعوقدا!لروج،فيالمسعودي

عشر،الاثنيالأئمةأصحابحمسبالطقاتعلىرتبه

أنهمزعمالذينالصحابةأسماءفيهذكربفصلوختمه

وهو.طالبأبيبنلعليوأرادوهابكرأبيخلافةأنكروا

يعنىولاوالنسبةالأسماءذكرعلىالتراجمفىيقتصر

.الوفاةسنواتولاوالتعديلبالجرح

.البرق:ان!ر.لبرقيةا

أبو،الأنباريانظر:الأئبارى.البركاتأبو

.البركات

أبو،الشحنةابنانظر:.الشحنةبنالبركاتأبو

.البركات

أبو،الدرديريانظر:.الدرديريالبركاتأبو

.البركات

أقيت،محمودانظر:.أقيتمحمودالبركاتأبو

.البركاتأبو

.البركاتأبوالنسفى،انظر:.الئسفيالبركاتأبو

متداخل،نسيجذوالبركالقماش.قماشاليركال،

ويستخدم.المغزولالقطنخيوطمنيصنع،متقارب

،النوموملابس،السيداتملابسصنعفيالبركال

الملابس.منأخرىوأنواع،والقمصان

وتكون،ملون)تصميم(مطبوعقماشعادةللبركال

الراقيةالأنواععلىويطلق.ناعمأمل!رنسيجذاتخيوطه

فيصمىالمطبوعالبركالأما،البركالاسممنهالجودةعالية

.المطبوعالقمالق
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سيرتسىجزيرةم!تشق!،والعحارالكتيروالعارمن!هـةسحابةاليم!!إلىالصورةتوص!!.للإعجا!متيرامحظراسدوقدبركانثوران

.هاواي!ىكيلاويلركادمناجاعاقذفت،اطتوهحةالمتقدةالحممام!هائلةنالورةاليارإلىوالأيسلحدا.الجوليالشاطئقبالةالواقعةالبركالية

كانلبرا

منوتثورتتفجر،الأرضسطحنينتحةاليركان

الصحرية.والشظايا،الحارةوالغازات،الحممخلالها

باطنمنالمنصهرالصخراندفاععندالفتحةهذهوتتشكل

البراك!تمعظمتكون.الارضممطحعلىمتفجرا،الأرض

التيالشك!!الخروطيةالجبالوبخاصة،جبالهيئةعلى

وموادالحمموتراكمتجمعنتيجةالفتحةحولتكونت

البركاني.الثورانأثناءالأرضسطحإلىقذفتأخرى

بعضوشيمثير.منظراكبركانيةا!الجباثورانومن!

فوقملتهبةكثيفةسحبترتفع،البركايالثورانحالات

المتقدةالحمممنأنهارتنسابكما،البركانجبلفوهة

ينطلقأخرىحالاتوفي.الجبلجوانبعلىالمتوهجة

أكبرحبيباتمعالأحمراللونذوالحارالبركانيالرماد

الصخرمنقم!!تنطلقكما،الجبلقمةمنالرمادمنحجما

البركانيةالثوراناتمنوقلةالهواء.فيعالياوتتفجر،الملتهب

البركاني.بالجبلتعصف!جدا،عنيفةتكون

البركانية.الجزرفيالبركانيالثورانبعضيحدثوقد

وبميتتشكلتقدكانت،بركانيةجبالقممالجزروهذه

تحدثكما.متكررةبركانيةثوراناتنتيجةالمحيطقاعفي

الضيقةالشقوقبعضامتدادعلىأخرىبركانيةثورانات

الشقوقعبرالبركانيةالحممتخرجحيث،المحيطقاعفي

البحر.قاعمكونة

الثوراناتبمنظريفتنواأنعلىدوماالنالم!درجوقد

الثوراناتكانتوقد.جبروتهامنيروعواوأن،البرحصانية

حيث،التاريخيةالكوارثبعضحدوثفي!مبباالبركانية

أدت.كماالناسآلافوقتلتبكاملها،مدناأزالت

الدينيةالمعتقداتفيمهمادوراالتاريخفجرفيالبراكين

.الشعوبلبعض

البركانيلكونكيف

إلىالأرضباطنفيالموجودةالهائلةالقوىتؤدي

الكاملالفهمإلىبعدالعلماءيهتدوأصم.البراكينتكون

حولتدورنظرياتطورواولكنهم.القوىهذهلطبيعة

البابهذاويشرح.للبراكينالقوىهذهتكوينكيفية

وثورانه.البركانبدايةالعلماءجمهوروضحكيف
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منصوةصخورهيئةعلىالبركانيبدأ.البركانبداية

هذهتتكونصهارة.اسمعليهايطلقالأرضباطنفي

وعند.الأرضلباطنالشديدةللحرارةنتيجةالصهارات

بحيث،شديدةالأرضباطنحرأرةتكونمعينةأعماق

الصخورهذهانصهاروعند.الأرضداخلالصخورتصهر

تختلط،الغازاتمنكبيرةكمياتتطلقفإنهاالباطنية

أعماقعلىالصهاراتمعظموتتكون.بالصهارةبدورها

سطحتحتأكم06إلى08منمايقربإلىتصلقد

إلىتصلقدأعماقعنديتكونبعضهاأنكما،الأرض

كم.05إلى52منمايقرب

سطحنحوتدريجيابالغازاتالمليئةالصهارةترتفعثم

الصملبةالصخورمنوزناأخفلكونهاوذلك،الأرض

فجواتبصهرتقومفإنهاالصهارة،صعودوعندبها.المحيطة

فإنهاالصهارةصعودازدادوكلما.المحيطةالصخورفي

سطحتحتمتراتكيلوثلاثةبعدعلىكبيرةحجرةتشكل

واالمستودعبدورهذهالصهارةحجرةوتقوم.الأرض

.الأرضسمطحإلىالبركانيةالموادمنهتنطلقالذيالخزان

بالغازاتالمليئةالصهارةتكون.البركانثوران

كثافةجراءمنشديدضغطتحت،المستودعفيوالموجودة

الضغطهذايؤديبها.المحيطةالصلبةالصخوروزن

متشققجزءخلال)قناة(قصبةشقأوصهرإلىبالصهارة

أعلىإلىالصهارةوتصعد.المحيطةالصخورمنضعيف

.الأرضسطحإلىالقصبةهذهعبر

الغازفإن،الأرضسطحمنالصهارةتقتربوعندما

فتحة،والصهارةالغازويشق.وينطلقيتحرربهاالمذاب

الصهارةمعظموتثور.المركزيةالفتحةتسمىمنهاينطلقان

الموادوتتراكم.الفتحةهذهعبرالأخرىالبركانيةوالمواد

وأبركانياجبلابانيةالفتحةهذهحولتدريجياالبركانية

قوسشكلعلىفوهةتتشكلالثورانهدوءوبعد.بركانا

هذهأسفلالرئيسةالبركانفتحةوتكون.البركانقمةعلى

الفوهة.

منالصهارةفإن،البركانتشكلاكتمالولدى

سطحإلىكلهالاتصل،اللاحقةالبركانيةالثورانات

يشق،الصهارةصعودفأثناء.المركزيةالفتحةعبرالأرض

الشقوقعبرالصهارةتندفعثم،القصبةجدرانمنهاجزء

تندفعوقد.البركانقصبةمنحجماأصغرقنواتمشكلة

فىجديدةفتحةمحدثةالفرعيةالقنوأتهذهفىالصهارة

سطحتحتكامنةالصهارةهذهتبقىوقد.البركانجانب

.اللأرض

البركانيةالموادأنواع

بهايقذفأنيمكنالموادمنرئيسةأنواعثلاثةهناك

يأاللافا-ا:هيالموادوهذهالخارجإلىالبركان

المادةوتعتمدغاز.3-،صخريةشظايا2-،حمم

سيولةأولزوجةمدىعلىرئيسيبشكلالمقذوفة

البركانية.الصهارة

ثورانكيفية

بركانىجبل

إلىالصورةفيي!هصكما،الأرضسطحنحو(الأرضباطنفىمصهور)صحرالصهارةتصعدعمدماالثورانيبدأ

قمبةعبرأعلىإلىالصهارةحجرةع!المطبقالضغطويدح.البركانتحتالصهارةحجرةليوتتجمعاليسار

الفتحاتعبرالصهارةتتور،الصورةفيالظاهرالمركبالبركانفى.اليمينإلىالصورةفييبدوكما،البركان

(.أخرىوشظمايا)عباربركانيرمادغالباأوحمموغالباعازهيئةعروالجانبيةالرئسحية

ع32
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الرئيسيةالثلاثةالبراكينأنواع

الم!صسي!صلاريكوت!!لركادمت!!حبيبيمخروط

تتورعدماتحكود.أعلاهالصحورة!ييبدوالدي

وتتحفحوا!وتهـاكمالرئيسيةالمتحةعبرالتفرا

الفتحة.هذه

هيئةعلىالموادتتراكموالتفرا.للحممالمتكررةالثوراناتنتيحةتتكونالمركبةالبراكين

فييبدوالذيالفلبينفىمايونبركادويعتبر.الشكلمحروطىجبلام!صلةمتعاقةطمقات

تمتسكلا.البراكيرأدقمىواحداأعلاهأصورةا

لشكلوتششرفتحاتعدةمنالحممتتورحيحماتحكولىدرعيبركان

الدرعيةالراكينلمعضمأويكودمسحمصئا.عريضاحملاوتسىواسع

الكبيرةالفوهاتوتسمىوذرواتها.قممهاعلىعديدةفوهات

فىيمدوالذيهاوايفىلوواماولالركادتكولىوقد.الجفرات

بعص.فوقبعضهاالمتعاقبهالحممطبقاتمنالأثآمرأعلاهالصورة

التيللصهارةاسموهىاللافا،وتسمى.الحمم

!سإلىالحممتصلوعندماالأرضر.سطحإلىتسللت

حرارتهادرجةتزيدوقد،ومتوهجةملتهبةق!صن،الأرضا

علىسريعاالسيولةعاليةالحمموتنساب.م0011على

أكثر.ببطءاللزجةالحممتنساببينما،البركانجوانب

إلىتتصلبفإنهاالحممحرارةدرجةانخفاضوعند

إلىالسيولةعاليةالحمموتتصلب.مختلفةعديدةأشكال

تنخفضثمباهوهو،تسمىمطويةملساءشرالضخرية

خشنةصخريةشرائحلتشكلاللزجةالحممحرارةدرجة

مساحاتااوادالباهوهومنكلوتغطيآ.آتسمى

هذههناكوضعتحيث،هاوايجزرمنكبيرة

منطفوحالزوجةالأكثرالحمموتشكل.المصطلحات

نأيمكنهاكما.الكتليةالطفوحتسمىوالدلع!الحصى

قببا.تسمىالحمممنوركاماتأكواماتكون

بانحاريطيعرفماالحممتكوناتبعضوتشمل

تلالهيالمشتتةالخاريطو.الحمموأنابيبا!لشتتة

نتيجةالتلالهذهبنيتوقد.م03ارتفاعهايبلغمنحدرة

أما.متفرقةنافوراتهيئةعلى،السميكةالحمملاندفاعات

السائلة.الحمممنتشكلتأنفاقفهيالحممأنابيب

الخارجىسطحهافإن،وتنسابالحممتطفحفحينما

انسيابيستمرحينفى،ويتصلبيبردللهواءالملامس

انسيابينتهيوعندما.المتصلباسمطحألممفلالحمم

نفق.عنهايتخلفالحمم

منتتشكلوهيتفرا.وتسمى.المخريةالشظايا

دونيحولحدالزوجتهاتبلغالتي،اللزجةالصهارة
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البراكينتقعأين

وتقع.القويةالصلبةال!جيرةالقاريةالصفائحأيضاوتبين.البراكينمىالعديدمواقعالخريطهتوضح

الصفالإلقارية.هذهحوافطولعلىعادةالبراكين

كي!لبراا0000*..

لصعسهاحدود-+،--

المشهورةالبراكينبعض

سطحعنالارتفاعالموقعالاسم

بالأمتارالبحر

مهمةحقائق

*احوا!ونكا

ريكوتين*با

يرا

سالقا()صا!ررلى

إتناجل

لياتوبوجل

تامبوراجل

هلنر*لانتجل

كاتمايجل

سترومبولي*

سيرتسي

الشيشون

*فيرو

*وتاكاكرا

كسي*كوتوبا

*لوواوناما

ييهمونت

رو-نردليفادو

هيبويخبرك

لي!مصلة!الةله*

حتيررالأا

لمكشكا

المتوصطالأديصالهحر

صقية

المليم

إلدو!يسيا

واشط!

ألاسكا

المتوسطالأديصالححر

الشماليالأطلسىالمحيط

المكمميك

يطاياإ

لدويسياإ

رودكواإ

ايوها

ميالوكو

لمليما

سة.سولموا

هامدركالى،العريالكرةلص!!يح!!أعلى

أيامشة!يم51.علىارتماعهيريدلركالياتجمعياحسيياسحروطاولى.أم!43عامرراعىحقللىسدأ

كما)اقريطص(كرب!يا!دممةاالمبولورحصارةتدمبر!يصسا.مق0471عامنورالهيكودألىالم!صمى

أطلاطص.قارةاحتماءأسطورةشيوع!ىلعسايكودأريمك!

.أم966عامتارعدماسمة000.02م!يقر!مافتل

شحص003م!أكئر!ل،عام!شصاكةعلىيريدلمامتقططركا،طلألىلعدأم191عامثار

ضعحص2!لأ009!ل،الدريةالفسلةطاقةعلىصسعاملالرصةتربدالطافة!كميةد!عالهورادأم،581عاملي

الممصهرالصحرمىكيرةكيياتأم089عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتهلعر،!ىالععيثةتورا،تهأطلقت

لتسحصعا57قتلالحار،الركاىواشماد

رحرىالساص،الركاليالرمادسملخها!يصائاأم219عامالأمريكيهةالمتحدةتالولالي!ىتورالهكولى

سموكستاورسدت!واديماوشقكم،25لمسادة

.س!!أولأشهر،لخطاميتورلعيدرم!مدستطركاد

للعتأم679عام)الححم(اللالةنورادوسدسيرنسى،حريرةوش!طالماهتحتالتورارلدأ،ام639عاملحي

كم.25علىمايزيدالحريرةمساحة

ليعالياالكحريتأكسيدظىوعارالركالىالعارم!مححالةوأطلقشحصا187وقتلأم829عامتار

.الحويالحلا!

وشالحا.ولومىهيركولالمجرممددم97عامالحاريحيتورالهدمر

،م04علوإلىالححرأمواحورءع،00.84مسا!ةعلىستورالهولئمع،أم883عام!ىتورتهكالت

شحص.36لا...سدورهاأعرقت

شحص.ألصم!مايقر!وقتل،ع042لمسالةحرىوحلياطمحاوأعصأم877عامدىئار

ويملعالمحيطقاع!وقم9لأ...مىمايقر!إلىارتفع،الأمريكيةاينحدةالولاياتليالعال!!ىركالىأكر

.أم..صمايقر!فاعدتهاتساع

سمايقر!وقتلتلييرالقدي!مديةدمرتمتوهحةملتهحةسحاولالطلاقإلىأم!.2عامتورالهأدى

.معدودةدقاكاديتحص000383

شحص000/25مىمالمجقر!وقتلأرميرومديمةودمر،وليصالاتطييةالرلاقاتأم859عامثورالىد!ع

شحص.حممائةسمايقر!الركالياحارواالعارسمكولةساحةحواءسحالةقتلتأم159عام!ي
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منأوالأرضسطحمناقترابهامنها،لدىأخازاانطلاق

فيالمحصورالغازيولدالنهايةوفي.المركزيةالبركانفتحة

تحولهارالصهارةانفجارإلىيؤديكبيراضغطاالصهارة

علىوالكبرىأ!مغرىاالتفراوتحشوي.وفتيتاتشظاياإلى

البركانية.والقذائفالبركانىوالرمادالبركانىالغبار

منأقلقطرذاتجزئياتمنيت!صنالبركانيالغبار

وفي.بعيدةلمسافاتالغبارهذاحم!!ويمكن،م.25،

إندونيمسيافىكراكاتاوبركانتورانقذفأم839عام

حملوقدالهواء.فيكما72طسافةعالياأجركانياباشماد

منظرامعطامراتعدةالأرضحولودارالغبار،هذا

العالما.منأماكنعدةفىأسشمصرالغروبمتألقاأحمر

البركانيالغبارمنكبيرةكمياتأنالعلماءبعضويرى

ضوءكميةلاختزالوذلك،المناخعلىالتأثيربمقدورها

.الارضإلىتصلالتىالشمس

نصف!عنقطرهايقلشظايامنيتألفالبركانيالرماد

سطيحفوقأجركانياارمادمعظىاويسقطسعنتيمتر.

بعضمعبعضهالبركانيالرمادمعظمويلتحم،الأرض

الأحيانلعضوفي.البركانيالطفليسمىصخرامكونا

الطفحمنجدولآمشكلاالماءمعالبركانىالرماديجتمع

هذاجريانسرعةتبلغقدو.الغليانحالةفيالوحلي

ي!صنأديم!سأرزياالأمرا،ش!اس001الطمإلوحلي

واسع.بشكلمدمرا

مابينأحجامهاتتراوحكبيرةشظاياالبركانلةالقذائف

القذائفتبلغوقد.السلةكرةوحجمالرجبيكرةحجم

فيمترياطناوتسعينالقطرفيواحدامتراال!صبيرةحانيةالبر

الحبيباتالصغيرةالبركانيةالقذائفوتسمى.الوزن

البركانية.

خلالاكبراكينمنكبيرةبكمياتالغازينطلقالغار.

منرئيسيبشكلالغازويت!صن.البركانيةالثوراناتمعظم

الكربولىأكسيدثانىمنكلعلىيحتويلكنهبخار.

ويأتي.أخرىوكازاتحجريتأحصسيدوثانىونيتروجين

البخاربعضأنكما،البركانيةالصهارةمنالبحارمعظم

الماءبتسخينالصاعدةالصهارةتقومعسدمايتتجأنيمكن

كبيرةكمياتالبرحسانيالغازويحمل.الأرضسطحفوق

والرمادالغازماب!!المزجهذاويبدو.البركانىالغبارمن

أ!عود.كدخان

البراكينأنواع

:مجموعاتثلاثإلىالبراكينالعلماءيقسم

مركبة.براكين3-الحبيبيةالخاريط2-درعيةبراكين-أ

شعكلعلىالمجموعاتهذهتصنيف!اعتمدوقد

منها.تكونتالتيالموادطبيعةوعلى،البراكين

ودمارعديدةوفياتإلىتؤديأدالم!شم!الهادمةالبركانقوة

الممارلهذهأم739عامثورانأتماءالحم!ادمرت.كتيرةممتلكات

أيسلسدا.فيهيمايجريرةع!

منكبيرةكمياتمنوتت!صن.الدرعيةالبراكين

واسئ.بشكلوتنتشرلتحةمنتندفعأضياالحمماطفوح

عريضةقبةشكلعلىجبلاتدريجيا11وت!صد

درعيا،بركاناهاوايفيلوواماونابركانويعذ.منخفضة

عنبعضهاالمنفصلةالحممطفوحمنآلافشكلتهحيث

منهاكليبلشمكوالتيلعضهافوقوالمتراكمةبعض،

.أم5منأقل

تقذفعندماالخاريطهذهوتتكون.الحبيبيةانحاريط

،الأرضإليعائدةتسقطثمبركانفتحةمنالتفرا

المتراكمة،التفراوتشكلاكبركاد.فتحةحولوتتج!

الشكل.مخروطيجبلا،بركانيةحبيباتوهى

مخروطاالمكسيكغربفيباريكوتينبركانويعد

عندما،أم439عامالخروطىالبركانهذابدأوقدحبيبيا.

ثورانتوقفوعندما.زراعيحق!!فيأرضيشمقانفتح

قدالخروطقمةارتفاعكانأم529عامفيالبركانهدا

الخروط.قاعدةفوقم014للغ

الحمممنكلاندفاععندتتكون.المركبةالبراكين

شكلعلىالموادتتراكمحيث،مركزيةفتحةمنوالتفرا

جبليابرجاوتشكل،البركانفتحةحولمتعاقبةطبقات

،اليابانفيفوجيجبلالمركبةالبراك!تومنمخروطيا.

في.إيطاليافيفيزوفوبركانالفلبن،فيمايونوبركان

ثارالكبير،التاريخيالبركافطالثورانأثناءوفي،م98عام

بومبى،مدينةمثل،المجاورةالمدنودفنفيزوفبركان
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الرمادمنكتلةتحتستابياومدينةهركولانيوم،ومدينة

سانتجبلويعتبر.البركانيةالتجمعيةوالحبيباتوالغبار

،ام089عاممنذمراتعدةثاروالذيواشنطنفيهلنز

.المتحدةالولاياتفىنشاطاالبراكينأكثرمنواحدأ

فيالصهارةحجرةتصبحأنيمكنالأحيانبعضوفي

فارغةمركببركانأو،حبيبيمخروطأو،درعىبركان

الصهارةمعظمقذفيتمعندماالأمرهذاويحدثتقريبا.

الصهارةحجرةتفريغوبسبب.الأرضسطحإلىالبركانية

فإنولهذافوقها.البركاندعمعلىقادرةغيرتصبحفإنها

تسمىكبيرةفوهةمشكلاينهار،البركانمنكبيراجزءا

المتحدةبالولاياتأوريجونفيسينكبحيرةوتعد.الجفرة

اتعساعاكما.منيقربماتبلغوهيبالماء،ملئتجفرة

عمقا.م958و

محددةأماكنفيالبراكينئحدثلماذا

حلقةيسمىحزامامتدأدعلىالبراكينمعظمتوجد

بركانيةنشاطاتتحدثكما،الهادئالمحيطيطوقالنار

أوروبا.وجنوبوأيسلندأهاوايمثلأخرىأماكنفي

البحارقيعانفيأخرىبركانيةنشاطاتوتحدث

.والمحيطات

القارية.الصفائححركيةتسمىنظريةالعلماءطور

وغالبيةالبراكينمعظمحدوثسببمنكلاتوضحوهي

وحسب.ومحددةخاصةأماكنفىالجبالونشوءالزلازل

إلىمقسمةالخارجيةالأرضيةالقشرةفإن،النظريةهذه

صفائح.تسمىالقويةالصلبةالصخريةالقطعمنعدد

منغلاففوقباستمراروتتحركالصفائحهذهتنزلق

بنحوالصفائحهذهحركةوتقدرجزئيا.المنصهرالصخر

تتصادمالصفائحهذهتحركوعند.السنةفىسم02-ا،5

.الأخرىفوقواحدةتنزلقأوتتباعدأوالمتجاورةحوافها

الصفائح.هذهحوافامتدادعلىالبراكينمعظموتقع

والنشاطالصفائححوافالبراكينتوزيعخريطةوتوضح

.الحوافهذهامتدادعلىالممتدالبركاني

يعقبثمصفيحفن.تصادمنتيجةالبراكينمعظموتنشأ

تحتالصفيحتينإحدىوغوصاندلمساسالتصادمهذا

الاحتكاكحرارةفإنالصفيحةاندساسوعند.الأخرى

مادةمنجزءاتذيبانالأرضجوفحرارةوكذاالحاصل

صهارةهيئةعلىالمذابالجزءهذايصعدثم،الصفيحةهذه

بركانا.مكونةالأرضسطحإلىوصولهاعندتنطلق

تباعدعندأيضاالبركانيالنشاطهذامثلويحدث

تباعدعند.المحيطاتقيعانفيعادةويكونصفيحفن،

الأرضقشرةتحتالموجودةالصهارةتصعد،الصفيحتين

علىالحمممنكبيرةكمياتوتطفحالصفيحتينبينعاليا

تشكلالحالاتبعضوفى.المحيطقاعمشكلةالسطح

الحيدمثل،المحيطاتمياهتحتجبالسلاسلالصهارة

طولعلىيمتدالذيالأطلسيالمحيطوسطالكائنالجبلي

منهاالقريبةالبركانيةوالجزرأيسلنداجزيرةوتعد.المحيط

الجبلى.الحيدهذامنأجزاء

بعيدا-هاوايفىالموجودةكتلك-البراكينمنوتقع

البراكينهذهأنالعلماءبعضويعتقد.الصفائححوافعن

باطنمنالصحهارةمنضخمعمودصعودعندتطورتقد

ريت!يسمىالعمود.وهذاالأرضسطحإلىالأرض

أنهكماكم،051منيقربماقطرهيبلغوقد.الوشاح

بعضوفيسنويا.سما-525مابينيصلبمعدليصعد

سطحمنكافحدإلىالعمودهذايقتربالحالات

الأرضويخترقالصهارةمنجزءيصعدبحيث،الأرض

بركانا.

الصفائححركيةعنإضافيةمعلوماتعلىوللحصمول

علم.الصخور،تشكل:انظرالقارية

البراكيندراسة

وتتناول.البراكينبعلمللبراكينالعلميةالدراسةتسمى

أدتوقد.البركانىالثورأنوأسبابطبيعةالدراسةهذه

.الأرواحمنالعديدعلىالحفاظإلىالعلميةالدراسةهذه

العلماءقام،البراكينعنالعلميةالمعرفةتطويروبهدف

منالعديدوحوافمنحدراتعلىمراصدبإنشاء

هاوايفىوكيلاوياليابانفيأساماجبلمثل،البراكين

إيطاليا.فيوفيزوف

نشاطالعلماءيصنف.البركانيالنشاطتصنيف

تصنيفيمكنهذاوعلى.ثورانهامراتعددوفقالبراكين

متقطع2-نشط-ا:التاليالنحوعلىالبركانيالنشاط

ميت.-4ساكن3-

،هادئوثورانها،دائمبثباتتثورالنشطةالبراكين

سترومبوليكبركانوالآخر،الحينبينعنيفايصبحولكنه

إيطاليا.لشواطئمواجهةجزيرةيمكللىالذي

تقريبا--منتظمةفتراتعلىتثورالمتقطعةالبراكين

وهولالاصقليةفيإتناوجبلاليابانفيأسامابركانمثل

.هاوايفي

الزمن،منلفترةنشطةغيرتكونالساكنةالبراكين

وأمجدداتثورقدبأنهاعليهاللحكمكافيةغيرتعدبحيث

فىلاسنقمةبركانالخامدةالبراكينهذهومنلا.

وبركانالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكاليفورنيا

المكسيك.فىباريكوتين

ويعدالتاريخبدءمنذنشطةغيروهي.الخامدةالبراكين

وبركانالأرجنتينفيأكونكاجوابركانمنكل
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تثورلنربماالتيالخامدةالبراكينمنتنزانيافيكيليمنجارو

ألدا.ثانية

الثوراناتالعلماءيقسم.البركانيةالثوراناتتصنيف

هاوايية-أ:رئيمسةأرئمجموعاتإلىالبركانية

هذاويعتمد.بيليية-4نيةفولكا-3سترومبولية-2

التيالموادطبيعةوعلىأصثوراناعنفدرجةعلىالتقسيم

.البركانيقذفها

وهىهاوايلبراكيننسبةوسميت.الهاواييهالثورانات

منبهدوءالحممتنسابثورانهاوعندعنفا.أقلبراك!ت

صفائحئا.بركانابانيةبركانيةفتحاتعدة

لبركاننسبةكذلكوسميت.السترومبوليةالثورانات

انطلاقنتيجةالثورانمنالنوعهذايحدث.مشرومبولى

فإنهالغازانطلافوعند.الصهارةمنالمستمرالغازات

حبيبي.مخروطشكلعلىتتراكمتفرايعطى

وهىلفولكانو.نسبةوسميت.الفولكانيهالثورانات

هذهوتحدث.الإيطاليةالشواطئقبالةتقعبركانيةجزيرة

البركانفتحةاللزوجةعاليةالصهارةتسدعندماالثورانات

تدريجيابالتجمعأ!مهارةاغازيقومثمومن.الرئيسة

برحصانىغبارهيئةعلىالصهارةيفجرقوياضغطامشكلا

بركانية.ومقذوفات

دذلكوسميتعنفا.الأكثروهيالبيليده.الثورانات

المارتنيك،فيأم209عامبيليهمونتبركانلثوراننسبة

الثورانهذاأدىوقد.الغربيةالهندجزرمنجزيرةوهي

هذاويحدثشخص..00038منيقربماقتلإلى

فيالمحصورةالغازاتتش!صلعندماالثورانمنالنوع

حدوثإلىيؤديشديداضعطااللزوجةعاليةصهمارة

منمتوهجةحارةسحبابدورهاتكون،عنيفةانفجارات

بجسمالثورانيعصفوقد.البركانىوالغبارالرماد

أجزاء.إلىويفتتهالبركان

البركانيةبالثوراناتالتنبؤ

البراكين.لعلمالرئيسةالاهتماماتأحدالموضوعهذا

عملهيمكنمماالقليلإلاالإنسانلايمتلكالبركانثورانفعند

ولكن.للبركانالمجاورةالمناطقفيالم!تلكاتتدميرلتفادي

للبركانالمجاورةالمناطقإخلاءماجرىإذاالأرواحإنقاذيمكن

.كافبوقتالبركانيالثورانلدايةقبلالسكانمن

تمولذا،البركانيةالثوراناتبمعظمالتنبوءولايمكن

بأجهزة-هاوايفىالموجودةكتلك-البراكينبعضتزويد

شمددالبركانجسمأنعليهالمتعارففمنمبكر.إنذار

حجرةفىالصهارةتجمعبسببالثورانقبلقليلا

صعودعندالزلزلةبعضحدوثهذاويلي.الصهارة

المناطقحرارةدرجةتبدأوكذلك،الحجرةمنالصمهارة

منغازيةسحبتنطلقكما،الارتفاعفيللبركانالمجاورة

.البركانفتحة

ثورانبوقتللتنبؤمختلفةنبائطالعلماءلستعمل

يرصدالجهاز)وهذاالميدمقاسيستعملونفهمما.بركان

جسمتمددقياسأجلمن(،الأرضميدمعدلفىالتغير

رصدعلىتساعدالتيالزلازلمرسمةوهناك.البركان

تراقبالتىالحرارةدرجةمقاييسإلىبالإضافةهذا.الزلزلة

الغازاتكاشفاتوإلى،الممطقةفىالحرارةدرجةارتفاع

الغاز.كمياتتقيسالتى

البراكينفوائد

علىالمدمرةالطيعيةأغوىاأشدمنالبراكينتعد

البراكينقتلت،الميلاديعشرالخامسالقرنفمنذ.الأرض

هذامنالرغموعلىشخص.002).00منيقربما

بركانيةمواداستخداممثل،المنافعلعضتقدمالبراكينفإن

كما.المهمةوالكيميائيةالصناعيةالاستعمالاتفيعديدة

بناءفيماتستعملغالباالحمممنالمكونةالصخورأن

ينتجطبيعىزجاجوهو-الخفافحجرويستعم!!.الطرق

وبعضوالفلزاتالأحجاروصقلطحنفى-الحمماعن

عنالناتجةالكبريترواسبوتستعمل.الأخرىاا!واد

يؤديكما.الكيميائيةالموادإنتاجفيالبراكينتورات

التربة.خصوبةتحسينإلىالمتجويالبركانىالرماد

البخارالبركانيةالمناطقمنكثيرفىالناسيستعمل

الحراردةالطاقةتستخدمكما.للطاقةكمصدرالجوفي

كإيطالياالأقطارلعضفيالكهرباءلإنتاجالجوفية

ريكيافيكوفي.المتحدةوالولاياتونيوزيلنداوالمكسيك

المياهباممتعمالمنازلهمالناسمعظهميدفئأيسلندافي

.الحارةالبركانيةاليناليعمنالمسحوبة

فالمواد.الأرضباطنإلىنافذةتعدالبراكينفإنوأخيرا

معرفةعلىالعلماءتساعدالأرضباطنمنالمقذوفة

.الأرضلاطنوأحوالظروف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

وركيليمحجاتيميتلبوبوكاتلسيهوااستا

جمل،كينيازوتشيمبوراتراراأ

كايلاوماحب!!،ينيررلميستيإ

ه!!لاحملهلر،صاتأوريزابا

جبل،دوجىبتشستما

صلةذاتأخرىمقالات

الحيولوجياالبحيرةوالحرسالةالإسمحت

لحقافاالحبلىوردإلسلظ

الينالئالحارةالزلزالالفوارةالحمة

الصحورالبركارلوهة

الاريةالصحورليالبركاالمحفذ
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فوعالموعناصر

البركانيتكونتكيف

البركانبداية-أ

البركالىثوران-ب

البركانيةالموادأنواع

الحمم-أ

الصخريةالمتمظايا-!

الغاز-ج

البراكينأنواع

الدرعيةالبرايلى

الحميبيةالخاريط-ب

المركبةالبراكين-خ!

محددةأماكنفيالبراكينتحدثلماذا

البراكيندراسة

البركانيالنشاطتصنيف-أ

البركاليةالثوراناتتصنيف-ب

البركانيةبالثوراناتالتنبوء

البراكينفوائد

المشتت؟البركانيوالخروطالجفرةتتكونكيف

اذكرها.،رئيسةأنواعثلاثةإلىالبراكينالعلماءقسم-

؟الصهارةوحجرة؟الصهارةما-

؟البركانيقدفهاأنيمكنالتيالتلاتالرئيسيةالموادأنوا!ما-

؟الأرضباطنمعرفةمنالعلماءالراكينتمكنكيف!

المار؟حلقةما-

البراكين؟معظممواقعالقاريةالصفائحنظريةتفسركيف

البراكين؟بعضثورانبوقتالتمبؤمنالعلماءيتمكنكيص-

حبل؟لاريكوتنلووا؟ماولابراكينمنكلتكونتكيف!-

فوحي؟

عنفا؟الأكثرالبركانيالتوراننمطما-

حدإدىضحلاعادةيكونالماءمنصغيرجزءاليرعة

أشعةوتمكن.قاعهاإلىالشمسأشعةلوصوليكفي

منالبركةقاععبرالنمومنالجذريةالنباتاتالشمس

آخر.شاطئإلىشماطئ

منكثيرةأنواععلىالمناطقمنالعديدفيالبركوتحتوي

والبذورالبيضالرياحوتحمل.والحيوأنيةالنباتيةالحياة

منالعديدمكونةتنموحيثالبركإلىالدقيقةوالكائنات

البحروجرادالطيورالبركحيواناتوتضم.الحياةأشكال

جذريةنباتاتالبركمنالعديدوفي.والحشراتوالضفادع

فوقتمتدأجزاءلديهاأوالماءتحتبأكملهاتنموأنإما

وبالإضافة.السطحعلىالورقيةالنباتاتتطفوبينما،سطحه

.البركفيبكثرةمجويةونباتاتحيواناتتنموذلكإلى

التيوالحيوانيةالنباتيةالحياةتتوقف.البركةفىالحياة

ونوعالبركةتربةنوععلىكبيرحدإلىالبركةفىتوجد

حيوانيةأنواعبهاالاسشوائيةفالبرك.البركةوموقعالماء

الشماليةالقطبيةالدائرةبركفيالأنواععنتختلفونباتية

.السهولأوالجبالأو

بعيدةوأخرىسنويةتغيراتإلىدائماالبركوتخضع

نتيجةوينخفضالمياهمنسوبيرتفعماوعادة.المدى

النباتاتأنواعفإنالماءمنسوبوبتغيرالأمطار.هطول

النباتاتأنواعوبتغيرأيضا.يتغيرانتنموالتيوأعدادها

بينماأعدادهاتكثرقدالحيواناتأنواعبعضفإنوأعدادها

.الأخرىالحيواناتأعدادتتقلصقد

علىالمحافظةفيالطيعيةالعملياتمنالعديدوتساعد

على،الثلوجوحركةفالفيضانات.عليهاوالإبقاءالبرك

نأيمكنأخرىجهةومن.البركتعمقانقد،المثالسبيل

،وكمثال.بالبركبليغاضرراالإنسانيالنشاطأوجهتلحق

البركةفيالحياة
بينماالنباتاتكثافةتقلاليسار()إلىالمرتفعالمنسوبذاتالبركةففيمياهها.مسسوببتغيرالبركةفيالحياةتتغير

أجزاءمعظمالنباتاتتغطي(اليمين)إلىالماءمنسوبينحفضوعندما.المكشوفةالمناطقفىتعيشالتيالحيواناتتكثر

علىالشماليةأمريكافيالموضحةالبركةوتوجد.الكثيفةالنباتاتمناطقليوتتكاثرتعيشالتيالحيواناتوتكترالبركة

.أخرىمناطقفيتوجدأنيمكنفيهاتعيشالتيوالمباتاتالحيواناتأدمنالرغم

"،احابي107!رر1السنوخ-ح
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الناسفيهايلقيعندمابسرعةتتدهورقدالبركةطبيعةفإن

.الأخرىوالخلفاتأصفاياتا

ظروفنتيجةالبركتت!صنأنيمكن.البركأنواع

البركأنواعأهموتشمل.الإنسانيدعلىأو،طبيعية

التىوالبركالمستنقعيةوالبركالألبيةالبرك:الطبيعية

النهريةوالبركالنهريةالمروجوبركبالجليهدتكونت

منالعديدويقومالتندرا.وبركالثقبيةوالبرك

فيللت!صممزارعهمفيالبركببناءالمزارعين

احتياطيلتأمينأوترويحيةلأغراضرأو،الفيضانات

الماء.من

المناطقفىالجليديأضحتابفع!!تتكونالألبيةالبرك

أوروبا،فيالألبجبالفيمنهاالعديدويوجد.الجبلية

.المتحدةلالود!ياتالروكيجبالوفي

ول!ضها،العالمأنحاءجميعفيتوجدالمستنقعيةالبرك

ال!صةنصففيالباردةألمنخفضةاالأماكنافيتكثر

)موادالخثمنال!ضيرعلىاكبركهذهوتحتوي.الشمالي

علىأ!اءاويحتوي.الخثيةأ!بالصحااأو(،متفحمةنباتية

.الحموضمنعاليةنسبة

قبلماعصورحلاأ!نشأتبالجليدتكونتالتيالبرك

منشاسعةمناطة!عبرتالتيالجليدألواحالتارببفعل

الفعلوكون.الشماليال!صةنص!فيسيمالا،العالم

.بركإلىتحولتأحواضاالألواحلهذهالحتى

النهرعرضيزدادعندماتتكونالنهريةالمروجبرك

الانحدار.معتدلةأرضعلىتدفقهأثناءببطءينسابالذي

.بالحياةزاخرةالنهريةالمروجبركومعظم

الجريانعنالأنهارتتوقصحيثتتكونالنهريةالبرك

المناطة!فيأيضاالبركهذهوتتحولى.القديمةقنواتهاعبر

إلىالوصولمنالماءفيهاالترابيةتمئالترممباتالتي

.القنوات

أ!مخورافيهاتكثراكتيالمناطقفىتتكونالثقبيةالبرك

الجوفيةالمياهتذيبوعندما.التربةسطحتحتالجيرية

البركة.تتكونث!اومنتغورالأراضيفإنالجيريةالصخور

الدائمالجليدداتالمناطة!فيتتكونالتندرابرك

المناطقهذهمثلوفي(.مستديمةبصفةمتجمدة)أراض

إلىتتحولأنيمكنجليدهافيهايذوبالتيالبقعفإن

.برك

المستنقع.،النباتبمالسبخة:أيضاانف!!

منالعديدفييوجد،أجرياأجصأاأنواأشهرمناليرعة

يتراوح.أصشماليةاوأمريكاوأوروباآصعيامنكلفيالمناطق

فترةفيالذكرويكون.سم7.-05ب!تماالبطةطول

حولبيضاءوحلقةأخضرورأسجذابةألوانذاالتكاثر

داتوهيالركةأنتىأعلاها!ك!ورةاوش،اضيالبصأأنوام!البركة

التكاثر.فزةأثاءساقةأ!ا،أت!ضسىشإعاالذكورأماأسمر.رص

رماديفهولرلم!اماأ.ئيوكستنانيأرجواصدرو،اشقبة

يلتفالذيلمنتصففيأسودرلمقجودومعأ!هر11يعصى

الذكرويفقدأسمر،ريمقوالإنتى.نهايتهعندأعلىإلى

للأنثى.مشابهاويصبحالتكاثرفترةانتهاءبعدالبرا!أ!نه

منطقةأيفييعيشأنالبطمنالنوعلهذايمكن

إلآالشمالفيتعيشالتيالمجموعاتوتهاجر.المياهلجوار

علىالنوعهذامعظمويبيضالشتاء.بردبسببالجنوب

بيضاتعشرإلىثمانيب!تماتضئالأنثىحيثالأرضا

تتج!إلذكورالبيضوضعوبعدخضراء.أوباهتةصفراء

الصغار.رعايةبمفردهاالإناثتتونىلينمامعا،

والقواقعالمائيةبالحشراتالبطمنالنوعهذايتغذى

فصولسائرفيأما،الصيففصلبدايةفىوالقشريات

.أضباتاتوابالحبوبيتغذىفإنه،السنة

البط.:أيضاانظر

م(.644-؟هـ،23-؟)أيمنأمبركه

أسلمت.عنهأدلهرضيزيدبنأسامةأم!!النبيحاضسة

أرضإلىالهجرتينهاجرت.الإسلامأوأ!فيقديما

عبدبنلعبداللهكانت.المدينةإنىهاجرتثم،الحبشة

تزوجحينفأعتقهاميراثاعلبمم!للنبيفصارتالمطلب

عبيد،بنأيمنلهفولدتالحبشيعبيدتزوجها.خديجة

بعدحارثةبنزيدوتزوجهاشهيدا.حنينيومأيمنوقتل

أمهيالها:يقولووئهزيد.كانبنأسامةلهفولدتعبيد،

بعدأمىأيمن)أم:ويقولبيتيأهلبقيةهذه:ويقول

الجرحى.وتداويالماءتسقيأحداأيمنأمحضرتأمي(.

فقيلأيمنأمبكتكل!!النبيقبضلماخيبر.وشهدت
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أبوقالالسماء.خبرعلىأبكيقالت؟يبكيكمالها:

كل!فالرسولكانكماأيمنأمنزربناانطلقلعمر:بكر

بعد-عنهاللهرضي-عثمانخلافةأولفيماتتيزورها.

!!.محمدانظر:عمر.موتمنيوماعشرين

منأمريكيمؤلف(.-أم349)أميري،برعة

حولالقويةلمسرحياتهشهرةكمسبالذيوهوالسود،

الأصلياسمهكان.المتحدةالولاياتفىالعنصريةالتفرقة

ليروياسمتخطكتاباتهبدايةوكانتجونز،ليرويإيفرت

بركة،أميرإمامإلىاسمهبدل،أم679سنةفيجونز.

إلىالاسمهذااختصرالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي

بركة.أميري

مرةللأولبركةاشتهر

قصيرةمسرحياتبثلاث

النزاعحولوعنيفة

السودبينالعنصري

المسرحياتهذه.والبيض

التويليت،،العبيد:هى

بداية.كانتالهولندي

فيم(.691)4عروضه

بركأأميرىالمشهورةمسرحيته

بركةحذر.الهولندي

البيض.ثقافةتقليدمحاولتهمفيرآهالذيالخطرمنالسود

وهيمختلفةمسرحياتفيللسودالقومىالوعيوعزز

المسرحياتهذهأكثرلهما.الشديدالبيضبغضتظوالتي

تحكيالتيام(،)969الرقيقسفينةكانتامتدحتالتي

بركةنبذالجديد.العالمإلىالسودإفريقياعبيدنقلقصة

التفرقةفيالكتابةالعشرينالقرنمنالسبعينياتفي

المارحصسية.بالأفكارمليئةمسرحياتوألفالعنصرية

دانتىجحيمنظامروايةبركةكتبكذلك

مختارةأشعارفيأشعارهمنكثيرظهرأم(.)659

فيالسودموسيقىحللوقدأم(.)979بركةلأميري

السودموسيقىام(،)639الأزرقالشعبفيأمريكا

فينيوجيرسيفي،أركنيوفىبركةولدأم(.)679

الأمريكية.المتحدةالولايات

بركة.بنالمهديان!:.المهدي،بركةبن

تقع.الضحلالماءمنسطحيحوضالئدىير!

منطقةمثلمرتفعةطباشيريةمناطقفيالندىبركمعظم

بمياههاتحتفظوهيإنجلترا.جنوبيفىداونزالساوث

.الجفافأثناءحتى،طويلةلفترات

تجاويفبحفراصطناعياالندىبركالمزارعونينشئ

التعسرب.لمنعالطينأوبالإسمنتتبطينهاثمالطاشمير،

الناساعتقدفقدظاهر،مائيمصدرالندىلبركوليس

الندىمنتأتيكاشطمياههمأنالزمنمنطويلةلفترة

الأصلهيالنظريةوهذهالهواء(،فيالمتكثفالماء)بخار

كافيةأدلةيجدوالمالخبراءولكن،الندىبركةأهميةفي

التفسير.هذالدعم

جبالفماتجاريةومدينةصحيمنتجعيرمحسيادين

منبالقرباخينهرعلىتقعبألمانيا.البافاريةالألب

نسمة.54382سكانهايبلكلدد.النمساويةالحدود

للزوار.مفتوحقديمملحمنجمبهاويوجد

جبليمنزلهتلر،ادولفالألمانيللدكتاتوركان

الوزراءمئرئيصرفيهاجتمعبركتسجادين،منبالقرب

ذلكعنوتمخض،ام389عامتشمبرليننيفلالبريطانى

اتفاقية.،ميونيخانظر:.ميونيخاتفاقيةالاجتماع

منالأوسطالجنوبىالجزءفيتقعمحافظةلركشاير

ضخمةثروةتملكولكنهاصغيرةمحافظةوهىإنجلترأ.

الطرقتقاطععليموقعهاوبفضل،الغنيةمزارعهابسبب

نهرمنالأسفلالجزءمحاذاةوعلىلندنإلىالمؤديةالغربية

وتعدبركشايراقتصادفيكبيرةأهميةوللسياحةالتايمز.

فيالسياحلجذبالرئيسيةالمعالمأهممنوندسورقلعة

التيإيتونكليةتقعوندسورقلعةمنوبالقرب.بريطانيا

أشهرمنوهىأم044عامالسادسهنريالملكأسسها

بريطانيا.فيالمدارس

إعادةضمنأم749عامبركشايرحجمتقلص

منكبيرقسمأصبححيثإنجلترافيألمحليالحكمتنطم

فوردوولنجأبنغدونمدنبينهومنبركشاير،شمالى

حدودتوسعتبينماشاير،أكسفوردمنجزءاوونتاج،

وسلاو.إيتونمدينتىلتشملالشرقجهةمنبركشاير

الحكمونظامالسكان

فييجري.الشعبيوالتراثالمحليةالعادات

الذيجونتجونذكرىلإحياءتقليدمشوياهنجرفورد

حيثالإقليمحاكمالميلاديعشرالرابعالقرنفيكان

يشرب.السمكلصيدالحقوقبعضالمنطقةأهلأعطى

يليالذيالثلاثاءيومتجريوليمةفيجونتجوننخب

يسمىاحتفاليجريالوليمةنهايةوبعد.الفصحعيد

د!صتاءكعبفيمساميرتدقحيثالمهرتنعيل

.مرةلأولالوليمةيحضر

اتحادفيللكريكيتفريقببركشايريوجد.الترويح

ريدنجلمدينةالقدمكرةفريقأنكما،الصغرىالمحافظات
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فيوندسورقع!ر

أكثرأحدبركشاير،

،للسياحجذباالمعال!ا

التايرنهرأدإلىإصافة

القصر.مىقريبايجري

علىالواقعةالمدنمعظموتعقد.أغدماكرةاتحادفيعضو

.للزوارقممنوياسباقاالنهرضفة

ونيوبيريآسكوتفىللخي!!سباقاتوتجرى

الملكةتحضرهالذيالملكيآس!صتوأ!مبوعووندسور.

ممباقاتأهمامنوواحدابركشاير،فيللخيلسباتأهم

بريطانيا.فيالخي!ط

مقاطعاتستإلىبركشايرتقسم.المحلىالحكم

أوسهيالتيونيوبريبراكنلهيالمحليللحكم

بركشاير،منالغربيالجزءكلوتضمالمنطقةفيالمقاطعات

وبراكنل.ووكمجهاموميدنهدووندسوروسلاووريدنج

.جديدةمدينة

التايمزواديشرطةبركشايرفيالأمنشؤونيتولى

لها.مقراأكسفوردشايرفىكدلنجتونمنتتخذالتي

.ريدجفياجتماعاتهاالتاجمحكمةوتعقد

الاقتصاد

المحافظةفيالرئيسىالمركزهيريدنجمدينة.الصناعة

الجعةتخميرصناعاتهاوتضم.والتسويقوالتوزيغللصناعة

الزراعيةالالاتوصناعةالزراعيةوتصنئالمنتجات

.بالحاسوبالمتعلقةوالمنتجاتالنفطومشتقات

أجزاءتنتجحيثمزدهرةصناعيةمدينةسلاو

الحريقإطفاءومعداتالسياراتوبطارياتالطائرات

وال!دوية.والتغليف

الراديووأجهزةالكهرباءأدواتميدنهدمنتجاتتضم

نيوبريمنتجاتأما.الأسانومعجونوالشامبو)المذياع(

والأثاث،الديزلومحركاتالعرباتصناعةفتشمل

فيالعمالينتج.الشراعيةوالطائراتالبحريةوالمعدات

كالملابس،،للفنانيناللازمةالوادالجديدةبراكسلمدينة

مقربراكنلفىيوجدكما.والمطبوعاتالتغليفوأجهزة

الجوية.الأرصادام!صتب

الحبوبمنالرئيسيأخوعاهوأصشعيرا.والمقالعالزراعة

الأخضروالعلفالقمحيزرع،كماالمحافظةفيتزرعالتي

والبطاطا.والشوفان

والخنازيراللحومومواشيالألبانماشيةترليةوتحتل

محاصيلالبساتينأصحابيزرعكما.كبيرةأهمية

منطقةفيمهمالحبوبوإنتاج.لندنفيلتسويقهازراعية

.ريدج

الصلصالألدرماستنقربالواقعةالمحاجرتنتج

يوجدكما.المحليةوالقرميدالطوبمعاملفيالمستعمل

والحصى.تنئالرملالمحاجرمنعددالمحافظةفي

ومن.الناسمنكبيرعددبهيعمل.العلميالبحث

ألدرماستن،فىالنوويةالطاقةأبحاثذلكعلىالأمثلة

كروثورن.فيالطرقوأبحاث

السككلطرقمركزاريدنجتعد.والاتمالاتالنقل

منالمتجهةالرئيسيةالطرقبركشايرفيتمرحيثالحديدية

نيوبريعبريمركما،4أمطريقوتضمالغربإلىلندن

إنجلترا.وشماليساوثمبتونبينيصلحيث34إيهطرلق

،012إذاعةهيمستقلةإذاعةمحطةريدغفيتوجد

وتصدرمحليةيوميةصحيفةأيضاريدجفيتوجدكما

الرئيسية.المدنفيال!سبوعيةالصحف
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موجزةحقائق

.ريدج:ريالإدالمركزا

ووكمجهام.،نيوبريولدسور،ميدنهد،سلاو،،ريدنج:الكبرىا!لدن

2.كم552.1:المساحة

.أم199عامإحصاءحمسب716لم005:السكانعدد

البدور،نالأبمتحاتايثعيص،-الزراعة:الأساسيةاللنتجات

القمح.،البطاطسالخنازير،،الشوفانالأحضر،العلص،الزراعية

،الأثاث،الكهربائيةالأدوات،الحعة،الزراعيةالأدوات-التمنغ

الطباعة.،السياراتغيارقطع

السطح

معظممنأصغربركشايرمحافظة.والمساحةالموقع

الشمالمنيحدها.المساحةحيثمنالإنجليزيةالمحافظات

غاباتالجنوبومنوبكنجهامأكسفوردشايرمحافطا

فتختلطالغربيوالجنوبالغربمنأما.سريوأراضي

وهامبشاير.ولتشايرفيالطباشميريةبالمنحدراتبركشاير

إليالشمالمنألمحافظةفيمسافةأقصىطوليبيئ

الغربإلىالشرقومنفقطكم42حواليالجنوب

كم.86حوالي

بركشايرشمالىفييوجد.الطبيعيةالتفماريس

الصلصالمنمنبسطةأرضوهوالأبيضالحصانوادي

ليتصلمنهالجنوبىالجزءويرتفع.الجداولبعضتتخللها

م261ارتفاعإليتصلالتيالطباشيريةبالمنحدرات

يشكلالذي،الأبيضالحصانتلعندس!إلبحرفوق

بركشايرجنوبيفيويوجد.لامبورنمرتفعاتقمة

تلفيهايوجدحيث،الطباشميريةالتلالمنآخرخط

فينقطةأعلىوهوم792ارتفاعهيبلغالذيوالبري

المحافظة.

المحافظة،فيالوحيدالكبيرالنهرهوالتايمزنهرالأنهار.

الطاشميريةالمنطقةعبرالضيقالممريشبهوأدياشكلوقد

مكانوفيمارلو.منبالقربوكذلكجورنجفجوةفى

خلالالتايمز،نهرفيتقريبا،بركشايركلمياهتجريأخر

الرسموبي.الطينمنواسعسهلفوقببطءتعرجه

معدليبلغنسبيا.لطيفبركشايرفيالمناخالملناض!.

علىسنوياسم65حوالىالمحافظةفىالامطارهطول

ومعدل،المرتفعاتعلىسم75إلىويصل،المنخفضات

.م51يوليووفيم4ينايرفيالحرارةدرجات

تاريخيةنبذة

مرتفعاتقمةكانت،التاريخقبلماعصورخلال

الش!النحويتجهمهمطريقمنجزح!اتشكللامبورن

وآفبري.ستونهينجمنالشرقى

معركةساحةإلىالمنطقةتحولتالسكسونيالعهدإبان

ألفردالملككانحيثوميرسيا،وسكسمملكتيبين

فيلهتمثالشيدوقد.الأساسيينوسكسقادةأحدالأكبر

م.984حواليمولدهمكانوهووانتجفيالسوقساحة

بعفعانت،الميلاديعشرالثانيالقرنمنتصفوفي

ستيفنبينالحربسببتهاالتيالأضرارمنبركشايرمدن

حياةعلىكبيرتأثيرالجديدةللأديرةوكانوماتيلدا.

شيدحيث،السلامإشاعةإلىأدىمماالمنطقةفيالسكان

فخمة.مؤسسات،ريدنجفيوخصوصا،الأديرةرؤساء

صناعةبركشايرفيظهرتالتيودوريالعهدخلال

الحربخلفتهالذيللدمارنتيجةولكن،مزدهرةملابس

ثانية.مرةالنهوضمنالصناعةهذهتتمكنلم،الأهليةا

الميلاديعشرالثامنالقرنفيالصناعيةالثورةوإبان

بركشايرلدىيكنلملأنهأهميةأكثرالزراعةأصبحت

ومنذ،رخيصةبطاقةالجديدةالالاتليزودمحليفحم

أهميةازدأدتبعدهوماعشرالتالحمعالقرنمنالأربعينيات

عاموفى.الحديديةالسككخطوطلانتشارنتيجةريدنج

تتبع)حالياأبنغدنمحلريدنجحلتم0187

(.الإداري)المركزللمحافظةكعاصمةأكسفوردشاير(

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

وندسورقلعةالأكبرألفرد

وميدنهدولدسورالإنجليريةالأهليةالحرب

يبلغويلز،بويز،فيمحليحكمذاتمقاطعةيركئوك

بمناظرالمنطقةوتشتهر.نسمة00041لمسكانهاعدد

الترفيهبوسائلالخاصةبالأنشطةوكذاالجميلةمرتفعاتها

والتجولالصغير()الحصماناسميسيركوبمثل،والتنزه

منالألبانوصناعةالأغنامتربيةتعتبركماتلالها.في

موقعابويلز،الملكيالزراعىالمعرضويحتل.المهمةالامور

بعضوتوجدويلز،بيلثفيالمدينةسوقفيدائما،

الجنوبفىتقعالتيدجبيليسيسترافيالخفيفةالصناعات

،الجنوبفىفتقعبيكونبريكونجبالسلسلةأما.الغربي

مملوكةالجبالهذهومعظم،بريكونمنالغريوالجذوب

بنوهيقمةأعلىارتفاعويبلغ،الوطنيالائتمانلصندوق

بريكونمتنزهمعظمبركنوكفىويقع.م886فاني

وتضمهكتارا،98).69بتقدرومساحتهالوطنيبيكون

اسمودأء.الجبال

طويدةسمكةالبركوتةسمكة.سمكةالبركوثة،

لأستراليا.الجنوبيةالسواحلمنبالقربعادةتوجد،رفيعة

فكتوريافىالتجاريةالممكمايدأكبرفيباسشارةصيدهاوشم

لكن،الأكلفىالممتازالنوعمنلحمهاولايعد.وتسمانيا
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العاديةالبركوتةسمكةطولويبلغ.الطعمجيدمنهالمدخن

المحارالبركوتةوتأك!!.كجم81.وتزن.واحدامترا

.الأسماكمنوغيرهالصغير،

النهريالماءسمكتشبهبحريةسمكةاليرعودة

سمكأنواعمننوعا21وهناك.بايكباسمالمعروف

أ!الم.افيالبركودة

منالأطلسيالمحيطفىلعيش.الكبرىالبركصدة

أكبروهي.البرازي!!إلىاهتحدةبالولاياتالجنوبيةكارولينا

مترين،طولهاويبلغالعالمىمستوعلىالبرحصدةأنواع

أسعماكمعظهمامثلذلكفيمثلهاالضحلةالمياهفيودعيش

أصشاطئ.اعنلعيداايضاتسبحلكنها،الأخرىالبركودة

سريعةلأنهاالبحر،كلر،ال!صرىالبرحصدةتسمىماوكثيرا

أحياناأعنهاالأخرىالأ!عماكتأكلوهي.ومدمرةوجريئة

كحدوأ!عنالى،قويانفكانوأطبر!صودة.الإنسانتهاحم

والأسماكال!صرىالبركودةأك!يؤديماوكثيرا.الموسى

هورسيجواتيرابمرضالإصابةإشالاستوائيةالضخمة

.الموتإلىيؤديمماقدمرض

صثرأطوأعايبلغحتىتنموقد.الباسيفييهةالبركودة

أحشمالية،اأ،مري!صاالعربيأصساحلابطولوتوجدمتر.من

وهيأجفورنيا.كاشماليسواحلمياهفيتندرلكنها

التجاريةالناحيةومنالصيد،رياضةلهواةمهمةسمكة

والمكسيك.كاليفورنياسواحلعلىأيضا

.الأسماك:أيضاانظر

الباسيفيكيةالبركودة

البركوليويتميز.أطقنبيطيمتميمغذنماتابكولي

صالحةرؤوساتشكلالتي،وبراعمه،زهورهعناقيدبغزارة

منكثيروأ!ا،اللونخضراءالرؤوسوهذه.للأكل

المتماسكة،الرؤوستلكمنأكثرالمفتوحةالأغصان

القنبيط.فيالموحودةوالبيضاء،المستديرة

.جوأوفيتاميخيوالمعادنبالبروب!!غنيالبركوليو

كوجبةأخضرنيئابتناولهأوبطبحهإماالبركوليويستخدم

منهالبراعماوتؤكل،الخضراواتمنخفيفةغذائية

.أصسيقانوا

المليئةوالسيقان.الحدا"شفييححوالحصراواتمن!عالبركولي

صا.للأصالحةالأرهاراساع!عايدر

الباردالطقصفي،وجهأحسنعلىكوفيإايممو

البذورمنإنباتهالممكنومن،الخصبةوالتربة،وارط!

يوما.21و.001مالينتتراوحمدةخلال

ثمأوانفيأولآالبذورببذرالمزارعينبعضويقوم

المحصتولأجلومن.الحديقةإلىالصغيرالنباتنقل

تكونعندما،البركوليمحصولالمزارعونيجنيالمبكر،

الاكتفاءيتملموإذاخضراء،والبراعمالأزهارعناقيد

وتصئتتفتحالبراعمفإن،الحالفيالرؤوسبحصاد

.زاهأصفربلونأزهارا

الكرنب.،القنبيظ:أيضاانظر

الكيمياكأ،مصئرمزهمشععنصراليرعدليوم

عشرةالعنصرأ!ذاويوجد.79الذريورقمهك!!

أ!شقراراالنظائرتلكلأكثرأ!ذرياويبلإلوزننظائر،

إنتاجويمكن.لمشة004.1عمرهونصص،472

يوما،431عمرهنصف!يجينالذى472-البركيليوم

استخدموقد.النوويةالمفاعلاتفيصغيرةبكميات

الكيميائيةالمركباتمنالعديددراسةفيالنظيرهذا

.للبركيليوم

البركيليوم،تحضيرمنالعلماءمنمجموعةتمكنت

جامعةفيتجاربهموأجرواأم،949عامعليهوالتعرف

وقد.اسمهللعنصروضعواذلكوبعد.بباركليكاليفورنيا

الأمريسيومعنصرنظائرأحدبقذ!البركيليومإلىتوصلوا

أصمميكلوترون.اجهازفيألفابجسيمات
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العموممجلسقاعة

يلتقيحيث،البريطاني

ساؤهأعيدوقد.أعضاؤه

ألماليةغارةدمرتهأنبعد

خلالأم419عام

تمالتانية،العالميةالحر!

.أم05!عامفتحهأعيد

علىالورراءيجلص

علىوالمعارضةأجسارا

اليمين.

فيالقوافينتشرعالتيالوطنيةالهيئةهواليرلمان

برلماناتوهناك.الديمقراطيبالنظامتأخذالتيالبلدان

برلماناتهناكبينما،منتخبينأفرادمنبالكاملتتكون

يرثونأعضاءأومعينونوأعضاءمنتخبونأعضاءبهاأخرى

عضويتهم.

باسمالرسمبنكباريعرفالبرلمانيةالحكوماتفي

مجلستدعىالتيالتنفيذيةالهيئةيشكلونوهمالوزراء،

،الدولبعضفيالبرلمانفيأعضاءأيضاوالوزراءالوزراء.

تشريعية.بوظائفيقومونفهموعليه

ناخبيبوساطةالدولبعضفيالوزراءكبارينتخب

رقابةتحتالوزراءمجلسويعمل.يمثلونهاالتيالمنطقة

أغلبيةبدعميتمتعمادأمالسلطةفىويبقىككل،البرلمان

.لبرلماناأعضاء

برلمانيةديمقراطيةحكوماتبهاالتيالبلادمعظموفي

فيالوزراءورئيسالوزراء.رئيسالتنفيذيينكبيريدعى

.البرلمانفيأوائتلافحزبأكبررئيحم!هوالدولبعض

مجتمعةتملكأحزاببينمؤقتتحالفهووالائتلاف

رئيسبواسطةرسمياالوزراءرئيسيعينالمقاعد.أغلبية

رئيسيكونأنويمكنالمنتخبفي.الممثلينمنبدلآالدولة

الجمهورية.رئيسأوالملكةأوالملكهوالدولة

بكاملها.البرلمانيةالدورةلمدةالبرلمانأعضاءينتخب

يمكنولكن.جديدةانتخاباتإجراءيجب،المدةنهايةوفي

جثاللورداتمجلس

العموممحلسيلتقي

بدأوقد،البريطالي

.أم847عامالتتاحه

إلىالمسماند،ذاتالمقاعد

للوزراء،مخصصةاليسار

عبرالموحودةتلكأما

علىفمقصورةالممشى

المعارضة.أعضاء
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نأيمكنالمثالسبيلفعلى.المدةانتهاءقبلانتخاباتإجراء

فشلإذا،جديدةانتخاباتوتحرىالوزراءمجلسيستقيل

ضمروريا.الوزراءرثيص!يعتبرهبرنامبمتنفيذفيالبرلمان

بحجبالبرلمانصوتإذاايفئاانتخاباتإجراءويجب

أقدمالمتحدةالمملكةبرلمانويعتبرالوزراء.مجلسعنالثقة

.البرلماناتأمعليهيطلقلذلك،البرلمانات

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

ا!رراءامحلسحكومةأستراليا،

حكومة،المتحدةالمملكةالحكومة

يد!ميمود،مونتفورتالورراءرئيس

السعوديةفيالتورىلظمامحكومةالفلمير،

حكومة،الهندحكومة،اكد

ح!صمة،ياليزما

الأوروبيةالمجموعةبرلمانهوالأوروليالبرلمان

المجموعةالظر:.مباشرةبصورةانتخابهيجريالذي

المشتركة.السوق،الأوروبية

ستراسبورجفىالأوروبيالبرلمادعضاءيجتمبن

لجانوتجتمعشهر.كلمرةعادةالجلساتوتعقدبفرنسا،

المقريوجدحيثلروكسلفيعادةالأوروبيالبرلمان

الاوروبية.المجموعةلإدارةالرئيسي

توزيعهميتمعضوا،518منالأوروبيالبرلمانيتكون

وألمانيافرنسا:التاليالنحوعلىالأعفعاءالدولعلى

أسبانيامنها،ل!صلعضوا18،المتحدةليالمملكةوإيطاليا

والبرتغالواليونانبلجيكاعضوابم25هولندا،عضوا؟06

وجمهوريةعضوا،61،الدنماركمنها،لكلعضوا42

أعضاء.6ولوكسمبرجعضوا"51أيرلندا

بسلطاتالأوروبيالبرلمانلايتمتع.والسلطاتالعمل

الأعضاء.الدولبرلماناتتتمئبهاالتيتلكمثلكبيرة

الدولكلفيتؤثرالتيالتشريعاتإصدارسلطةوتقتصر

الحكوماتيمثلالذيالوزراءمجلسعلىالأعضاء،

عنالإجابةللمجموعةالتنفيذيةالهيئةعلىيتعين.الوطنية

إدارتهكيفيةعنالتقاريروتقديمالأوروبيالبرلمانأسئلة

أيضاعليهايتعينكما.الاوروبيةالمجموعةلشؤون

المجموعة.بأعمالالمتعلقةالبرلمانلتوصياتالامشجابة

البرلمانيؤديهالذيالدوريكونالتشريعمجالوفي

للمجموعةالتنفيذيةالهيئةتقومإذكبير،حدإلىامعتشاريا

.المقترحاتهذهالبرلمانيدرسثم،التشريعاتباقتراح

التعديلاتدراسةالمجموعةوزراءمجلعم!علىيتعين

التشرئ.بشأنقراراتخاذقبلالبرلمانمنالصادرةوالاراء

المجموعة،ميزانيةمنجزءعلىبصلطةالبرلمانويتمتغ

قبلالميزانيةعلىالاتفاقوالبرلمانالمجلسعلىينبغيوعليه

نقدية.مبالغأيصرففيالبدء

عامحتىايلأوروبيالبرلمانأعضاءكان.تاريخيةنبذة

التشريعيةالهيئاتبوساطةأخعيينبااختيارهميتمأم،979

قامأم،979إلى7391منالفترةوفيالأعضاء.للدول

بتعيينوأيرلنداالمتحدةالمملكةمنكلفيالوطنيالبرلمان

يونيووفيأعضائهما.بينمنالأوروبيالبرلمانأعضاء

الأوروبية،المجموعةفيالأعضاءالدولقامت،ام979

الأوروبي.البرلمانلأعضاءمباشرةانتخاباتأولبإجراء

للبرلمانعضوأيانتخابالإمكانفىأصبحلذلكونتيجة

الوطني.البرلمانفىعضوايكونأندونالأوروبي

وهي،ستورمونتفيبنايةستورمولتبرلمان

البنايةظلت.الشماليةبأيرلندابلفاستتتبعنائيةمحافظة

القرنمنالسبعينياتحتىالشماليةأيرلندانبرلمانمقرأ

عامالبرلمانهذاالمتحدةالمملكةحكومةعطلت.العشرين

مجلساالحكومةأنشأت،التاليةالسنةوفى.أم729

المجلسهذاأنغير.الشماليةأيرلنداليحكممنتخباتشريعيا

ذلك،بعد.أم749عاموانتهىموفقايكنأسمأضشريعىا

إقليمعلىمباشراحكماالمتحدةالمملكةحكومةباشرت

الشمالية.أيرلندا

وأجريتجديد.تشريعىمجلسأنشئأم829عامفي

الأعضاءبعضرفضجدد.أعضاءلاختيارانتخالات

بعد.فيماآخرونانسحبثم،مقاعدهمأخذالجددالمنتخبين

أعمالذلكوشمل،عملهالمجلسواصل،ذلكمنبالرغم

أضفتأم859عاموفي.الشماليةأيرلنداحكومةدوائر

دوراالأيرلنديةالحكومةعلىالأيرلنديةالإنجليزيةالاتفاقية

التشريعيالمجلساعترض.أجةالشماأيرلنداحكمفىامششاريا

التشريعيالمجلستوقفالأمر،واقعوفيالتطور.هذاعلى

.أم869عامفيحلهفتقرر،العملعن

سلطاتهالشماليةأيرلندابرلماننال.تاريخيةنبذة

بموجب.أم029عامالصادرأيرلنداحكمقانونبمقتضى

قوانينسنستورمونتبرلمانبوسعكانالقانونهذا

يكنلمأنهغير.الإقليمفيالصالحوالحكموالنظامللسلام

تحتتقع،معينةمجالاتتشملقوانينسنبوسعه

المجالاتهذهشملت.وحدهوستمنستربرلمانمسؤولية

معوالعلاقاتالمعاهداتوعقد،المسلحةوالقوات،السيادة

الشماليةأيرلندابرلمانكانكما.والدفاع،الأجنبيةالدول

برلمانوكان.الدينيةالمساواةيمسقانونأيسنمنممنوعا

البريديةالخدماتعلىالمباشربالإشسرافيقوموستمنستر

الضرائب.وتحصيلالعليا،والمحكمة

مماثلاستورمونتبنايةلهشميدتالذيالبرلمانكان

العموممجلسمجلسبنبمضموقدوستمنستر.فيللبرلمان

.البرلمانان!:.الشيوخومجلس
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ستورمونت.برلماندار

أيرلندابرلمانضم

أوائلحتىالشمالية

الشرينالقرنسبعينيات

تول!عندماالميلادي

.مباشرةحكمهابريطانيا

بأحجارالمبنىلتميد

الصوانوأححاربورتلاند

.مورنجمالمن

الذيالعموممجلسفيتسنالجديدةالقوانينكانت

أيرلندافىالناخبونيختارهمعضوا،52يضمكان

فىالمقاعدأغلبيةعلىالحائزالحزبوكان.الشمالية

كانتلذلك،الاتحاديألسترحزبهوالعموممجلس

شسملت.الحزبهذايدفىدائماالشماليةأيرلنداحكومة

الحزب،العموممجلسفيالممثلة،الأخرىالأحزأب

والاتحاديين،الشماليةأيرلنداعما!وحزب،الوطنى

نت.البروتستا

مراجعةهي،الرئيسيةالشيوخمجلسمهمةوكانت

مجلسوكان.العموممجلسإليهيحيلهاالتيالقوانين

بلفاستبلديةرئيسوكانعضوا.26يضمالشيوخ

الشيوخمجلسفيدائمينعضوينلندنديريبلديةورئيس

فكان،والعشرينالأربعةالشيوخبقيةأمامنصبيهما.بحكم

باسمتعرفاقتراعبطريقة،العموممجلسأعضاءينتخبهم

النسبى.التمثيل

.المتحدةالمملكة،الشماليةأيرلندا:أيضاانظر

ابىلمانارهـا!إصةإلىيرتسميةالطوولناليرول

إلىام064عاممنانقطاعدوناستمرتالتىالإنجليزى

ولقد،ام066عامحتىرلممميايحلولم.ام36ءعام

الأولتشارلزالملكمعمباشربخلافالطويلالبرلمانافتتح

،بالإعدامالملكعلىوحكمالأهليةالحربخلالانعقدثم

بعدالصعبةالسنواتخلالالبلادحكممحاولتهتبعها

الجديدالبرلمانأمامالطريقلإفساحبحلهوانتهت،الحرب

الثاني.تشارلزالملكعهدفى

عملمنالأولىجلساتهخلالالطويلالبرلمانتمكن

حيث،بعدهدامتالتيالسياسيةالإصلاحاتمنالعديد

تعذبكانتالتيالكريهةالنجومقاعةمحكمةألغى

هيئةدونتحاكمهمثمأعترافاتهم،علىلتحصلالمتهمين

بجمعالملكقيامجوازعدمعلىالبرلماننص.كمامحلفين

نفسأمركذلك.موأفقتهدونأمرإصدارأوالأموال

وهماتشارلزالملكمستشاريكبارمنأثنينبإعدامالبرلمان

لاود.وليموالمطرانإسترافوردالإيرل

المسائلحولحاداانقساماالطويلالبرلمانانقسم

ولمالشيوخالدينفىالمتشددونعارضحيثبمالدينية

الاهليةالحرببدأتثمللاخر.الجانبينمنأييذعن

انقسامإلىأدىمماالبرلمانمنالملكمؤيديبانسحاب

الملكيين-المعتدلينمنوكانوا-شيوخإلىالمجلس

وساند،الجمهوريالحزبيؤيدونوكانواوالمستقلين

حدثولكن.المستقلينكرومولأوليفرقيادةتحتالجيش

منعأم648عامبرايدتوماسالعقيدقيادةتحتانقسام

برايدتطهيرعنونتج،المجلسدخولمنالشيوخمنأغلبية

ربعبهكانالذيالأقليةبرلمانعليهأطلقمابرايدحركةأو

البرلمانمنالمتبقيالجزءوهذاالأعضماء.منالمعتادالعدد

وحولالأولتشارلزبإعدأمالحكمأصدرالذىهوالطويل

الكومنولث.باسمعرفمماإلىإبخضا

فيالحقيقيةالقوةوهو،كرومولشعرعندما

ألاحتفاظعلىمصممالأقليةبرلمانبأن،الكومنولث

مجلسدونإنجلتراتاركاام653عامأوقفه،بسلطته

استبدادمنضجتقدكانتالناسولكن،تشريعي

مرةالطويلالبرلماناجتمعأم066عاموفي.المتشددين

بعدالعرشالثانيتشارلزاعتلىثمللانتخاباتودعاأخرى

ذلك.

المؤخرةلرلمان

الأولتشارلز

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النجومواعة

أوليعر،كرومول
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البرلمانعدىأطد5تاسمالمؤحرةبرلمان

منتصففيوقعتالتي،الأهليةالحربزمنالإنجليزي

آنذاكأعضائهعددوكان.الميلاديعشرالسالغالقرن

كانإذ؟العاديةالظروففىعددهمارلغإلىيصللا

أقصواقدكرومولأجفرأوالبيوريتانيالقائدجنود

ال!خرين.ال!عضاء

الملكقياتبين،أم426عامالأهليةالحرباندلعت

الطويل.البرلمان.انو:أطويلاالبرلمانوقواتالأولتشارلز

وفي،الحربمميربشأناخبرلمانأعضاءبينالخلافدبثم

العقيدبقيادةالجنودحاصرأم،648عامديسمبر6

الذلنأعضائهمن47علىوقبضوا،البرلمانبرايدتوماس

باسميعرففيما،آخرينوطردواالملكمحاكمةعارضوا

منتبقىمناخركانوالأنهمبرايد،حركهأوبرايدتطهير

عامالأولتشارلزإعدامفىتسببواوقد،الطويلالبرلمان

.أم946

حيشسعىانتىأبالمطامنأورصيراايبرلمانهذاحارب

مأ536عامأطانالبرحصومولفدح!!لفرضها،كرومول

بعداكبرلمانهدااجتمعثم.بحلهوأمر،جندهرأسعلى

الطويلالبرلمانقررأم066عاموفي،مردينكرومولوفاة

نأ-الكوأ!نيلطردهمالذينالأعضاءإليهعادأنبعد-

.جديدةانتخاباتبإجراح!وأمرنفسهيحل

أوليفر.،كرومولبمالأولتشارلز:أيضاان!

الذيالإنجديزيالبرلمانهوالئمودجياليرلمان

للجمعياتممثلاويعد.أم592سنةومشمنسترفيانعقد

.المتحدةالمملكةفيالبرلمانتدريجياعنهاانبثة!التيالقديمة

فإنه،البرلمانلانعقادالأولإدواردإنجلتراملكأمروعندما

استدعىإنهبل،فحمسبأخبلاءواالكنيسةرجاليستدعلم

ك!!سكانمنواثنين،مقاطعةكلمنمنتخب!تفار!عين

برلمانأنالميلاديعشرالتاسعالقرنمؤرخواعتقد.مدينة

نأعلىيدلأجحثاأنإلانموذجا.يشكلأم592سنة

وأن،أم592عامقبلاممتدعواقدالمدنوسكادالفرسان

ورجالالنبلاءتضمكانتاللاحقةالبرلماناتبعض

فقط.ال!صيسة

البر!لان.أيضا:انظر

الشمالأقصىفيتقع،الماشيزيةالولاياتأصغريرليى

لتايلاند.المتاخمةالحدودعلىماشيزيا،جزيرةلشبهالغربي

كنغار.أ!لايةاهذهعاصمةواسم

من78%منكثرأينتمي.الحكمونظامالسكان

منهم%17ينتميبيمما،الملايويالاصلإنىالولايةممكان

رئيسالولايةيرأسالهنود.من3%والصينيأ!نصراإلى

موجزةحقائق

لمحسمة.070481:السكانعدد

597.21:المساحة

حنغار.:العاصمة

.أططاط1الأرر،ا-اشراعة:لرئيسيةاالمنتجات

المنصبهذاويتولى،السلطانأوالراجااسمعليهيطلق

نائبا.41منيت!صنللنوابمجلعم!وبها،بالوراثة

حكومة.ليزيا،مما:أيضانظرا

ويقومون،بالزراعةالسكانمعظميعكلالاقتصاد.

ينمووهوللبلاد،الرئيسىالمحصوليعدالذيالأرزبزراعة

ومعظم،الخصوبةعاليةالمنخفضةايلأراضىفيجيدا

جانبإلىويوجد.النوعهذامنالولايةهذهأراضى

يعدالذيالسكروقصبالمطاطمزارعمنعددذلك،

منكثيرويعمل.هناكالمهمةالزراعيةالمحاصي!منأيضا

جوزوأشجار،أغاكهةوا،الخضراواتزراعةشىي!تالقرر

وكوالا،برليسكوالامثلالساحليةالمدنفيأماالهند.

رزقهممصدرعلىأسسكانامنكثيرفيحصل،سنجلانج

فيالتطورمنشيءطرأوقد.الألممماكصيدفىبالعمل

مجالىفىالعشرينالقرنمنالسبعينياتمنابتداءالولاية

كما.الحديثوالتصنيعالخامالموادمنال!وليةالصناعات

الشمالفيالتعدينعلىتقومالتيالصناعاتتتركز

!لالللليىجي!أص!،تالؤ.ئن

ائصب!شحز

يرءالحلوصءهـ.

"3ورر؟ماليزياحما

"ء-بر/ر3كحصلاي،

/!/!*كا!ى!ص"؟.بر5أ"!،5"

!،سنغافورة

3سيرمطره،؟ههـبورنيوكله

ثر!-و.-!لمأا
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قصربهايوجد.برليسلولايةالملكيةالعاصمةكنغار،م!بالقر!أراو

.أعلاهالملكيالمسجدإلىإضافةالملكيإستانة

الحجرمنالولايةبهتتمتعالذيالهائلالكمويستغل

ال!سمنت.صناعةفيالجيري

فقد،برليسفىمهمةمكانةتأخذالسياحةبدأت

التي-لنغكاويجزرمجموعةتطويرعلىالحكومةعملت

لتصبحوهيأتها-برليسكوألاساحلمنكبم03نحوتبعد

الجميلة.شواطئهافىالعطلاتلقفماءسياحيامنتجعا

منطقةالمنطقةهذهالحكومةجعلتفقدللسياحةوتشجيعا

الضرائب.منمعفاةحرة

عامة،بصورةمنخفضبسطحبرليحه!تتمتع.السطح

اتجهناكلماالأرضوترتفع.غنيةخصبةتربةذاتوهي

نكاوانجبالسلسلةباتجاهالداخلنحوالساحلعنبعيدا

أماتايلاند.معللحدودمعلفاتقفالتينسبئا،المنخفضة

مناطقلأهمالشامخةالناتئةالطقاتفتوجدالشمالفي

منكثيرفيسمكهايصلالتى،الرئيسيةالجيريةالحجارة

منكبيرعددويتخللها،م063منأكثرإلىالمناطق

ويصبانالولايةيخترقاننهرانوهناك،الضخمةالكهوف

وأراو.برليسنهراهماملقا،مضيقفي

ولايئمنجزءاالماضيفىبرليسكانت.تاريحيةنبذة

عامكداعلىهجمتالتايلانديةالقواتأنإلاكدا،

عامفيوقامت،التايلانديةللسيطرةوأخضعتهاام182

القسمبرليسمثلتأقعسامأربعةإلىبتقسيمهاأم983

تابعامنفصلابلداأصبحتثمومنمنها،الشمالي

الزعماءأحدعليهاالتايلانديةالقواتوعينتلتايلاند.

معهم.للتعاونمستعذاوكانلتايلاند،الموالينالملايويين

سيطرةبدأتعشر،التاسعالقرننهايةبحلول

نفسهالوقتفىذلكوكان.الضعففىتأخذالتايلانديين

فيبشدةالبريطانيينالإداريينمطامعفيهتقوىبدأتالذي

قدالبريطانيينأننجدوهنا،وكوالالامبور.سنغافورةمنكل

أبرمتالتيألاتفاقيةبمقتضىبرليسعلىالسيطرةمنتمكنوا

الاستعماريالوضعوتحت.أم909عامالتايلانديينمع

كايدا،ولاياتمنبكلصلةعلىبرليص!صارتالجديد

عليهأطلقماجميعهاوكونتوجوهوروترنغانو،،وكلنتان

هذهحكامكانوقد.الفيدراليةغيرالملايوولاياتحينذاك

مننسبياأكبرعملبحريةيتمتعونالملايويينمنالولايات

باهاج،منكلفىالفيدراليةالولاياتحكامن!ائهم

وسيلانجور.،سمبلانونجري،وبيراق

فعلىبطيئا،الولايةهذهفيالاقتصاديالنموكان

الهجراتبرليعرتشهدلم،الجنوبيةالولاياتمنالعكس

الولاياتشهدتهاالتيوالهنودالصينيينالعمالمنالكبيرة

هيالملايويالأصلذويالسكاننسبةتزالولا،الأخرى

.الأخرىالولاياتعكسعلى،الغالبة

الملايو،منالبريطانيينبودام429عاماليابانيونقام

أنهإلا.التايلانديللنفوذأخرىمرةبرليسخضعتثم

السيطرةمنالبريطانيونتمكنام459عاماليابانبهزيمة

الفيدرالىبالاتحادألحقتثمأخرىمرةبرليسعلى

عاماستقلالهاالملايونالتولما.أم489عامالملايوي

لمماليزيا،المسمهاوصار،البريطانىالحكممنأم579

الأهميةمنضئيلبقدرإلاالاستقلالعهدفيبرليصتحظ

،الأطرافالمتراميةحدودهاأنغير.والسيامميةالاقتصادية

أهميةأكسبتهاقدتايلاند،معالحدودطولعلىوالممتدة

القرنمنوالسبعينياتالستينياتخلال،خاصةعسكرية

عبرالملايويالشيوعيالحزبفلولهرتجطعندماالعشرين

الماليزية.التايلانديةالحدود

ماليزيا.:أيضاانظر

أنهاكماألمانيا،مدنأكبروتعتبرألمانيا،عاصمةلرلين

الدولة.فىوالثقافيةالصناعيةالمراكزأهمتمثل

العالميةالحربخلالشديدلدمارالمدينةتعرضت

جزءين،إلىتقسيمهاوتمام(9-45ا)939،الثانية

*
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المماطهتأه!امنواحدوهو،براينوسطفيكبيرميدالىألكسندرميدان

التايكة.العالميةالحر!لهايةمدحدثالدي

بعدالحلفاء.وانتصارالحربنهايةبعد،وشرقيغربي

اقتما!يا،مزدصةالغريهبرينأصبحت،المدينةتقسيم

برلينخضعتبينما،غربيديمقراطينظامويحكمها

واقتصاديا،سياسياعزلتهاأحكم،شيوعيلحكمالشرقية

تهديمتم.أم619عامبرلينسورببناءتماماحاصرهاثم

ألمانياعلىالشيوعيينسيطرةانتهاءلعدأم099عامالسور

فيالمدينةتوحيدتمكما،الغربيةألمانيامعواتحادها،الشرقية

ل!حق.وقت

ويسكنها2،حصم883المدينةمساحةتبلغ

للحرارةالشهريالمتوسطيتراوح.نسمة)3)596433

أدنى،كحدالصفر،تحتواحدةمئويةدرجةبينفيها

الأمطارهطولمتوسطزيصل.أقصىكحد!مأ8و

جليد.ش!سلفيبعضهيهطلملم،038إلىفيهاالسنوي

فياسملافيينمنمجموعاتعاشت.تاريخيةنبذة

وفيتقريبا.عامألفىحوافيقبلوذلك،الحالىبرلينموقع

شرقاالس!ضيةالرقعةتوسعتالميلاديالعاشرالقرنخلال

سبرينهرشساطئعلىبرلينقريةونمتالأودر،نهرإلى

مدينةبرلينأصبحت.الميلاديعشرالثالثالقرنخلال

شديد،لدمارتعرضتلكنهاعشر،الخاممه!القرنفيمهمذ

بنامتدتالتيعاما،الثلاثينحربفترةفيفتاكةوأوبئة

.أم486-1861عام

الكبيرالتطورتعكسالتيالحديثةوالممانىالمطاعمم!عددوليه،لتحارية

وليم،فريدريكيديعلىأخرىمرةالمدينةازدهرت

.ام688عامحتىأم064منبراندنبرخحكمالذي

أولشيدكماالبناء،وعملياتالصناعةفريدريكشجع

ابنه،أصبحوالأودر.سبرينهريلينتربطمائيةقناة

وجعلام،107عامبروسئاعلىملكا،الأولفريدريك

عشرالثامنالقرنخلالبرلينوأصبحت.لهعاصمةبرلين

كبيرا.وصناعياتجاريامركزا

6018عاممنبرلينمدينةنابليونجيوشاحتلت

مرةالمدينةنمت،الجيوشتلكخروجبعد.أم908حتى

ام871عامأصبحتثملبرومحيا،عاصمةوعادتأخرى

.العامذلكفىأعلنتالتىالألمانيةللإمبراطوريةعاصمة

إلىووصلباطراد،سكانهاعددازداد

.أم019عامنسمة.0000733

العالميةالحربنهايةفىالألمانيةالإمبرأطوريةانهارت

برلينأبقتجمهوريةمحلهاوحلتأم()189الأولى

إلىوتوسعتأخرىمرةالمدينةفازدهرتللبلاد،عاصمة

أوروبا.فيالصناعيةالمدنأكبرأصبحتأن

وفقدتتماما،برلينتدمرالثانيةالعالميةالحربكادت

الحربانتهاءوبعدومبانيها.سكانهامنكبيرةنسبة

بينألمانياتقسيمتمام،459عامهتلرأدولفوهزيمة

بريطانيا،،الأمريكيةالمتحدةالولايات:الأربعةالحلفاء
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مدينةالتقسيموشمل.السابقالسوفييتيالاتحادفرنسا،

يخضع،قطاعاتأربعةإلىموزعةفأصبحتنفسهابرلين

وهكذاالأربعةالحلفاءمنواحدسيطرةإلىمنهاقطاعكل

الغربية،ألمانيا-ا:جزءينإلىمقسمةألمانياأصبحت

الأمريكيةالمتحدةللولاياتالخاضعةالأجزاءوتضم

الخاضعالجزءوتضمالشرقيةألمانيا2-وفرنسا.وبريطانيا

دولةالنهايةفيأصبحوالذي.السابقالسوفييتيللاتحاد

الشرقية.ألمانياباسممستقلة

تقسيمهاتمولذلك،خاصةحالةبرلينمدينةاعتبرت

ألمانياداخلكلئاوقوعهامنالرغمعلىالأربعةالحلفاءبين

ممراتتحديدعلىالاتفاقمنلابدكانلذلك.الشرقية

ثم،الغربيةبألمانياالغربيةبرلينقطاعاتتربطوجويةبرية

فيكثيرةتعقيداتإلىأدىالوضعهذا.الغربيبالعالم

عدةالشرقيةألمانياقامتإذ،الحربأعقبتالتيالفترة

بريحصاروإحداث،الممرأتتلكبعضبقطعمرات

الألمانهروبوقفالأساسيهدفهكانالغربيةلبرلين

بكفاءةالهدفذلكولتحقيق.الغربيةالدولإلىالشرقيين

وبدأ،برلينسوربناءالشرقيةألمانياحكومةقررتأكضر،

نوفمبرفيلكن.أم619أغسطس!13فيفعلياالبناء

كلإنهاءالشرقيةألمانياحكومةأعلنتم،9891

الغربية،الدولإلىوالهجرةالسفربمنعالمتعلقةالإجراءات

العبور.فيالراغبينأمامبرلينسورفتحبذلكوتم

وانتهتإيجابىبشكلذلكبعدالأحداثتطورت

وأصبحت،ام099أكتوبرفيألمانياتوحيدإعادةباعلان

،واحدةحكومةشمؤونهاتدير،وأحدةألمانيةدولةهناك

.الجديدةللدولةرسميةعاصمةبرلينمدينةمنوتتخذ

ولقد،مستقلةكمقاطعةبرلينتدار.المدينةوظائف

الثانية،العالميةالحرببعدكثيراالغربيجزؤهاتطور

والحدائقالسحابوناطحاتالسريعةالطرقفيهوأنشئت

العالميةالحربأحدثتهالذيالخرابمحللتحلالعامة

ولكن،المدينةمنالشرقىالجزءتحديثتمكذلك.الثانية

كثيرا.أقلبمستوى

آلافتجتذبحديثةمدينةالغربيةبرلينأصبحت

تاريخيارمزاتعتبرالتيبراندنبرجبوابةوتتوسطهاالزوار،

-1788عاميبينالبوابةتلكبناءتمولقد،للمدينة

.أم197

الاقتصادنظامالغربيةألمانياتبنت،برلينتقسيمبعد

الخاضعالاششرأكيالنظامالشرقيةألمانياتبنتبينماالحر،

بسرعةالغربيةبرلينوانتعشت.الدولةلسيطرةتماما

نهايةمعجدامزدهرااقتصمادهاوأصبح،شديدة

ذلك،نقيضوعلى.العشرينالقرنمنالخمسينيات

الزمنوبمرور،الشرقيةبرلينفيالحياةمستوياتانخفضت

الفروقاتوزادت،والشرقيةالغربيةبرلينبينالشقةازدادت

إعادةبعدكثيراالموقفتغيرلكن.المعيشةمعستوياتفى

لتوحيدالإيجابيةالنتائجمنالكثيروظهرألمانيا،توحيد

والشرقى.الغربيبشقيهاالدولةاقتصاد

جامعةفيهاويوجدمهما.صناعيامركزابرلنتعتبر

تموقد،برلينجامعةباسمأيضاتعرفالتي،همبولت

المدينة.جامعاتأعرقفهيولذلك،ام908عامإنشاؤها

اقىالحرةبرلينجامعةهناك،همبولتجامعةبجانب

منالكثيرأيضاويوجد.برلينفىالجامعاتأكبرتمثل

،الفنونأكاديميةمثل،الأخرىالعاليالتعليممؤسسات

فيتوجدكذلك.التقنيةوالجامعة،التطيقيةالفنونومعهد

التيالأمريكيةالمكتبةمثلضخمةعامةمكتباتالمدينة

.كتابمليونحواليتحوي

واحتفالاتمعارضمنتنظمهبماالمدينةتشتهر

ويوجد.السينمائيةوالأفلاموالموسيقىللفنونومهرجانات

أمريكيحربيمطارإلىبالإضافة،رئيسيانمطارانفيها

الحديديةللسككبخطوط،المدينةوترتبط.بريطانيوآخر

كماأوروبا،قارةمنكثيرةأجزاءمع،السريعةوالطرق

فيالرئيسيةبالأنهارتصلهاالمائيةالقنواتمنبشبكةترتبط

ألمانيا.

برلين.حائطألمانيا،:أيضاانظر

ومدحنمؤدفبم(.ا989-1)888إيرفنغ،برلين

الشعبية،الامريكيةالأغانيأشمهرمنالكثيربتأليفقام

الرومانسيةالراقصةالأغانيوكلماتموسيقىووضع

منكبيرةومجموعة،الوطنيةوالأناشيدالخفيفةوالأغاني

عيدموكبأغانيهأشهرومن.المتنوعةالموسيقيةالمؤلفات

ولد.الأبيضوالكريسماسأمريكااللهوليباركالفصح

هوالحقيقيواسمهبروسياأوشقربتيمونفيبرلين

أوائلفينيويوركمدينةإلىأسرتهارتحلت.بالينإسرائيل

تعليمابرلينيتلقلمعشر.التاسعالقرنمنالتسعينيات

ليصئبنفسهنفسهعلمثمفقطعامينسوىنظاميا

موسيقارا.

عامالإسكندرفرقةو!طالناجحةأغانيهأولىكتب

الموسيقىمنمقتبساتعلىالأغنيةهذهوتحتويأم،119

)المعدلة(الراجتايملموسيقىطفيفأثرمعالشعبيةالأمريكية

عليهالايركزالتيالنغماتالمعدلةالموسيقىفيتبرزحيث

غيرموسيقيأسلوبإدخالفيبرلينأسهموبذلك.عادة

الموسيقىعلىمسيواكانالذي،الأوروبيبالطابعمتأثر

الوقت.ذلكحتىالأمريكية

الثلاثينياتأوائلحتىتقريباأم019منالفترةوفي

منكثيرةأغنياتبرلينكتبالعشرينالقرنمن



الشرقيةبرلين362

مؤلفافأكثرحضبوقد.الغنائيةبرودوايمسرحيات

الريفوس،باسماعرفتمتموعةلحروضالمبكرةالموسميقية

والرقصالحوارمنمزدم!أفيتأمسرحيعملوهي

الجاريةالأحداثمنالسخريةإلىويهدفوالغناء،

.ئدةالساءالأزياوا

برلين.حائطبمبرلينألمانيا،انظر:.الشرقيةبرلين

برلينحائط،برلينألمانيا،:انضأالغرييلأ.يرلين

)صورة(.

قادةب!تأم878عامبرأ-!تمرمؤعقدمؤتمر.يرلين،

مناطة!بشأنأغرارأ!الوصولغرضالمهمةالأوروبيةأ!دولا

أحتمانية.االإمبراطوريةعليهاتصيص!!كالتالتيالبلقان

ألمانياوأوفرنسااضمساامنك!قادةالاجتماعهذاحضر

وقد.العثمانيةوالإمبراطوريةوروسياأجاوإيطاوبريطانيا

لسمارك.فونأوتوالألمانيالمستشارالمؤتمرترأس

اشو!ميةالحربعنالمؤتمرناقشهاالتىالقضاياتولدت

ساداتفاقيةعقبلتوهاتوقفتقدكانتالتيالتركية

نصتحسبما-الأتراكاعلىكانوأم(.)878ممتيفانو

إلا.أجلقاناشيأراضيهممعظهمعنالتنازل-الاتفاقيةهذه

نأفيترغبت!شلمالأخرىاالأوروبيةأسدولابقيةأن

نياضيصاأالحندو!تشددقدر.البلقانعلىروممياتسيطر

معارضةفي-الخصوص!وجهعلى-ديزراثيليبنجامين

الروسي.التو!مع

مامعفمأتغييرعلىبرلينمؤتمرقراراتاعتمدتولهذا

ر!كاردا!صأتستيفانو.ساناتفاقةفيرولممياوضعته

وصارت،ذاتيحكمذاتتركيةمقاطعةإلىالشمالية

أشرقيةاروميليااباحينهاتر!وكانت-الجنوبيةبلغاريا

الغربية،بلغارياأعيدت.كمامستقلةشعبهتركيةمقاطعة-

الإمبراطورية!عيادةإلىمقدونيا،منكبيرجزءومعها

البو!عنةإدارةفيالحة!أضمسااوأعطيت،أحتمانيةا

ورومانياأ!مربواالأسوداالجب!ومنحت.والهرسك

قناةأضحميبريطانيالصيبمنقبرصوصارتامشقلالها.

شلماروسعياأما.الهندإلىالمؤديةالبحريةأ!رقواالسويس

جبالممطقةفيوأرضاصربيامنشريحةسعوىتمنح

.القوقاز

03الأكثرمنأسحلامباأوروبانعصتبرلينمؤتمرولعد

نأإيلا.أوروباخريطةعلىمؤثرةتغييراتلطرأول!اعاما،

أنهالخبراءبعضويعتقد.الدوللعضعندمرارةتركالمؤتمر

ال!ولى.العالميةالحرباندد!عإلىقاد

التركية.الروسيةالحروب:أيضاانظر

أصلمنمخترع(.أم1851929)إميلبرليئر،

اخترع.أم087عامالمتحدةالولاياتإلىهاجر،ألماني

مننوعاطور.كمام1877عامعملياهاتفياإرسالجهاز

بالحاكي.المعروفةأضحسحي!!اأجهزة

الصوتلست!بمييزهاتفسماعةبرلينرطوروكذلك

الصوتيحدثحيثالإنسانحسجرةمنيخرجالذي

الذلذباتهذهوتكون.ثابتك!هـلائيتيارفيتغييرات

انظر:.السماعةحلالمنأجسمعالأصليالصوتمننسخة

الحاكيأسعطوانةبرليراحترعأم887عاموشي.الهاتف

يسجلوفيهاواحد،جانبعلىالصوتتسح!!التي

اخترعوكذلك.أصلولبياالمجرىتجويفعلىطرزرهأ!موتا

أسطوانة.منمسجلةطئأسطواناتمنتم!سطهـيقة

بألمانيا.هانوشرول!يةفيبركينرواصد

مؤدفم(.9861-م081)3هكتوربرليوز،

الأوركسترافيالتأليففيبعبقريتهاشتهر.فرنسىموميقي

ربطفيطريقتهوكذلك،انقطاعللاتنساباكتيوألحانه

باسمعرفماوهوأفكار،اربقصصالموسيقيةمقطوعاته

هذهمنكثيرابرليوزاممتمدقدو.التصويريةا!لوسيقى

برليوزموسيقىعلىوتغلب.الشخصيةتجاربهمنالمو!ميقى

.ولكلالطويلةالمؤلفاتمنوغيرهماوالأوبراالسيمفونيات

.حدثأونصرأاللأمراواقعفيالمؤلفاتهذهم!

ام(.)083الخيالسيمفونيطمميمفونياتهتشما

علىمنفردعزفوهيأم(.)834إيطاليافىوهارولد

أصواتوفيهاأم(،)836وجولييتروميووالكمان

منها:أوبراليةأعمالخمسةبرليورأفوأ.جماعيةمنفردة

(أم)862وبندكتوبياتريسأم()838سيلينىبنفنوتو

الأخرىأعمالهومنم(.981.-1)863والطرواديون

أرواحقداس:والأوركستراليوالجماعيالمنفردالعزففي

ولعنةأم(ء8)4المسيحوطفولةأم()837الموتى

أوركستراليكقائدأيضابرأجرزونبغأم(.)846فماوست

الموسيقى:عنآلفهااكتيالكتببينومنوكاتبوناقد

والأوركستراليالموسيقىالتوزيعفىالمحيطةالرسالة

الأوركسترامعوأمدسيات(أم)844الحديث

هذاحولنظرية:الأوركستراوقائدام(.)852

بعدأم087عامفيمذكراتهونشرتأم(.)855الفن

سانتلاكوتمواليدمنبرليوزهكتورولويس.وشاته

بفرنسا.جرينوبلقربأندريه

علىيحتويلاجلدذواتحيواناتاليرمائيات

فىالعيشبينوتحمعمنها،قليلةأنواعباممتثناء،حرالخمف

مننوع.0023منيقربماويوحد.أجالسةاوع!الماء
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)حيواناتالفقارياترتبإحدىتشكلالتىالبرمائيات

الفمفادع،:البرمائياتوتضم(.فقاريةأعمدةذوات

البرمائياتأووالسيسليان،والسمندرات،والعلاجيم

(.الأرجلعديمة)أوالسحلية

فىيوضعالذيالبيضمنالبرمائياتمعظمتفقس

يرقاتهيئةعلىحياتهادورةوتبدأ.الرطبةالأرضأوالماء

تعرفتدريجيةعمليةخلالومنالماء.فيتعيعث!

التياليافعةالأطوارإلىاليرقاتهذهتتحولبالتشكل

بعضوتستمر،اليرقاتعنالشكلفيكثيرأتختلف

معظمهاولكن،المياهفيالعيشفىاليافعةالبرمائيات

المياهإلىتقريبامعظمهاويعود،اليابسةعلىحياتهيقضي

والتكاثر.للتزاوج

الفقارياتبقيةمنحجماأصغرعامةبصفةالبرمائيات

طوليزيدولا.والثدساتوالطور،،كالأسماكالأخرى

جم.6.علىووزنهاسم15علىالبرمائياتمعظم

إبهامعلىتجلسأنالعالمفيالضفادعأصغروبإمكان

أكبرمنالعملاقاليابانيالسمندرويعد.الإنسان

إلىمنهالنموالمكتملالحيوانطوليصلحيثالبرمائيات

.ام5،منأكثر

ص؟ل!لأكا!بم!

ب!ء!ث!

القدممحرافي3العلحو

أصسيسلياداأرئيسيةمحموعاتتلاتإلىتقسمالبرمائيات

ل!ص!ثمماذحأعلاهالرسومتظهر.والعلاحيمالضفادع3-السمسدر2-

.الثلاثالمجموعاتهدهم!

جسمهاحرارةوتكونالبارد،الدمذواتمنالبرمائيات

تدخلكمابها.تحيطالتيالبيئةلحرارةمحساوية-تقريبا-

فى-القارسالشتاءذاتالمناطقفيتعيشالتي-البرمائيات

منوكثير.البرودةشديدةالفتراتخلالشتويبيات

فيتدخل،الجافةالحارةالمناطقفيتعيشالتيالبرمائيات

الصيف.فتراتخلالخاملةوتصبح،صيفيبيات

القارةعداماالعالمقارأتجميعفيالبرمائياتتعيع!

فيالعيعث!تفضلوهي)أنتاركتيكا(.الجنوبيةالمتجمدة

،والبحيرات،المستنقعاتمنبالقرب،الرطبةالبيئات

الأشجارضفادعمنالأنواعبعضتبقىكما،والجداول

بيضهاوتضعتبرحها،لاالأشجارعلىالمداريةالمناطقفي

الاشعجار.أوراققواعدعلىتتجمعالتيالأمطارمياهفي

تقضيحيث،الجافةالمناطقفيالبرمائياتبعضوتعيع!

وبعدالأمطار.تهطلحتىالأرضتحتأشهراأوأممابئ!

للتزاوجحولهاالبرمائياتهذهتتجمعالمستنقعاتتكوين

اليرقاتتنموو،ذلكبعدالبيضيفقسثموو!إلبيض،

.المستنقعاتتلكجفافقبلبسرعة

كثيرةوتكون.الحشراتعلىالبرمائياتمعظمتتغذى

فىكبيرادوراتؤديحيث،العالممناطقبعضفيالعدد

لأنهاالإنسانالبرمائياتوتساعد.البيئةتوازنعلىالمحافظة

وتنقلالمحاصيلتتلفالتيالحشراتيرقاتتأكل

بعضفيغذاءالبرمائياتلحومالناسويستخدم.الأمراض

العالم.منالمناطق

البرمائياتأنواع

ثلاثإلىالبرمائياتالحيوانعلماءيصنف

السمندرات2-والعلاجيمالضفادعا:مجموعات

)السيسليان(.السحليةالبرمائيات3-

الأرجلذواتمنبرمائيات.والعلاجيمالضفادع

وتستخدمطويلةالخلفيةوأرجلهاذيل.لهاوليصرالأربع

العلاجيم.أرجلمنأطولعادةالضفادعوأرجلللقفز.

والعلاجيم،الضفادعمننوع2؟007منمايقربويوجد

يعيشاننوعانوهناك.المداريةالمناطقفيمعظمهاويعيش

أخرىأنواعتوجدبينما،القطيةالدائرةشمالأقصىفي

الجنوبية.أمريكاأطراففيفيوجوديلثيراحتىجنوبا

الطويلةالذيولذواتمنالسمندرات.السمندرات

وهي-رجلانأنواعهامنقليلوفيالأروثوالأرجل

مننوعا037منيقربماويوجد.وضعيفةقصيرةأرجل

العالم،منالمعتدلةالمناطقفيمعظ!هايعيعقالسمندرات

وهذه.للحرارةبالنسبةفصليةتغييراتتشهدوالتي

كلفيالرطبةالحارةالمناطقفىوبخاصة،شائعةالكائنات

الجنوبية.وأمريكاالوممطىأمريكامن
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الماءسمندلشكلاليصىالصورةتظهر.التزاوجموسمخلالجسمهاوشكللونهابتغييرتقومالبرمائياتبعض

التوالد.موسمأتناءش!طهاليسرىالصورةتظهولينمااررالتواموسمعير!ىالناعم

8

أعلاهأصورةلاتظهر.البرمائياتمعظمممومراحلحلالالجس!شكلديمتيرةتغييراتعلىيمتشملالتحول

لضفدع.التحولمراحل

أنثىتحرس،البرمائياتمعظمبخلاف

ليصها.السيسلياد

ماحقمةفيالأولىالبرمائياتأحداللابرنثودونت

التاردةقبل

عديمة)السيسليان(.وهيالسحليةالبرمائيات

ويوجد.الحجمكبيرةالأرضديدانكثيراوتشبه،الأرجل

المناطقفىكلهاتعيشنوعا015منيقربمامنها

،الأرضتحتمخابئفيمعظمهاويعيش.فقطالمدارية

الماء.فيبعضهاويعيش

البرمائياتأجسام

وأشعرأوحراشفالبرمائياتجلودتغطىلا.الجلد

لهاالعلاجيمبعضولكن،ناعمجلدذاتومعظمهاريش،

الجلدمنالخارجيةالطبقةوتعرف!عميكة.جلود

الحيوانأنسجةلحمايةالبشرةهذهوتقوم،بالبشرة

بشرتهامنالخارجيالجزءوتسبالبرمائيات.الداخلية

الجلدمنالداخليةالطبقةوتعرف.السنةفيمراتعدة

الأعصابمنكبيرعددعلىتحتويوهي،بالأدمة

فيفتحاتلهاالتيالغددمنكثيروبها،الدمويةوالأوعية

كثيفةمادةوهوالخاط،الغددمنكثيرينتجالجلد.سطح

أخرىغددوتنتج.وحمايتهالجلدبترطيبتقوم،لزجة

العدو.تقتلأوتضرقدسامةمواد

اللامعالجلدالسمندراتوالضفادعمنالكثيرويميز

داخل(ملونة)مادةالخضابوجودإلىذلكويرجعالملون

فيالخضابحركةوتمنح.البشرةطبقةتلىخاصةخلايا

يحدثعندمالونها،تغييرعلىالقدرةالأنواعبعضخلايا

.الحرارةدرجةفىانخفاضأوأرتفاع
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علىتعيشالتيالبرمائياتمعظمتتنفسالتنفس!.

المكتملةالأطوارتتنفسبينما،الرئتينطريقعناليابسة

الخياشيم-طريقعنواليرقات،المياهفيتعي!شالتي-النمو

تتحصلذلكإلىوبالإضافةتماما.الأسماكتفعلمثلما

ومنالجلد،طريقعنالأكعسجينعلىالبرمائياتجميع

السمندراتأنواعوبعض.والحلقالفمبطانةغشاءخلال

وأالجلدطريقعنتتنفسلأنهالها،لارئةالحجمالصغيرة

الفم.

فيالهضميالجهازيشتمل.الهفممىالجهاز

(،المعدةإلىيؤدي)أنبوبوالمرئ،الفمعلىالبرمائيات

،المعدةفيجزئياويهضمالغذاءويخلط.والأمعاء،والمعدة

أنسجةوتحتوي.الدقيقةالأمعاءفيالهضممعظميتمبينما

تفرزعديدةغددعلى،الدقيقةوالأمعاءالمعدةمنكل

يمكنموادإلىالغذاءتفتتالتيالهضميةالعصارة

وتوجد.الحيوانجسمقبلمنمنها،والاستفادةامتصاصها

العصارةتصبانوالبنكرياسالكبدهما،كبيرتانغدتان

المهضومالغذاءامتصاصويتم.الدقيقةالأمعاءفيالهضمية

بقاياذلكبعدتتحركثم،الدقيقةالأمعاءجدرانعبر

وهوالمذرقإلىثمومن،الغليظةالأمعاءإلىالفضلات

والبيضالفضملاتخلالهاتمر،الجسمخارجتفتحغرفة

الخار!.إلى(الذكريةالجنص)خلاياوالنطاف

والعلاجيمالضفادعلمعظم.الحسأعضاء

،بالحشراتالإمساكعلىيساعدهاقوينظروالسمندرات

،موجودةغيرأو،صغيرةالسحليةالبرمائياتعيونبينما

مخابئهافيعيشهابسبب،قليلةالعيونإلىحاجتهالأن

جهازالمياهفىتعيشالتيالبرمائياتوتمتللث.الأرضتحت

طولعلىالحساسةالأعضاءمنمجموعةوهوجانبيخط

تحسسعلىالحيوانالجهازهذاويساعد.الجسمجوانب

.المجاورةالمياهفيالحركة

الأصواتسماعوالعلاجيمالضفادعمنكلولمامكان

وتمتلك.السمندراتمنالعكس،علىبعيدةمسافةمن

أهمية،وذاتجدامتطورةأصواتاوالعلاجيمالضفادع

معظمتصدرلابينما،التزاوجأجلمنللنداء،وبخاصة

.أصواتأيةالسمندرات

عفوبوساطةوتتذوقتشمالبرمائياتومعظم

سقففييوجددقيقةتجاويفمنزوجوهوجاكبسون

التجاويفهذهتبطنالتيالأنسجةتستجيبحيث،الفم

والأنف.الفمفيالكيميائيةللتغيرات

الحياةطرق

المطر،أوقاتخلالعادةالبرمائياتتتكاثرالتكاثر.

كلعلىفيسهلكبيرةمجموعاتفيبالليلتتجمعحيث

.الحديدةوغيياأمشراليافيتعيشالخفراءالأشجارضفدع

التحاموهو،الإخصابويحدث.شريكهيجدأنمنها

جسمخارج،والعلاجيمالضفادعفيالنطافمعالبيوض

وضعقبلالأنثىجسمبداخلالإخصابيتمبينما،الأنثى

منكثيروفي.السحليةوالبرمائياتالسمندراتفيالبيض

،واحدةمرةالبيضمنكبيراعدداالإناثتضعالبرمائيات

،المياهفيالعادةفىاليرقاتوتفقسبداخلها،تنموحيث

رطب.مكانفيأو

مادةتغل!ولكنبقشور،مغلفغيرالبرمائياتوبيض

دونعادةالبيضالأبوانويترك.بالجلاتينشبيهةهلامية

البيضيحملوالعلاجيمالضفادعبعضكانوإن،حراسة

حولنفسهاالسحليةالبرمائياتتلفبينما،يفقسحتى

وذيلخياشيمذواتيرقاتالبيضويفقسبيضها.

وتسمى.صغيرةأماميةأرجللهايكونوقد،مفلطح

المتحرقص.الرأسأوذنيبةأبووالعلاجيمالضفادعيرقات

النمومكتملةتصبححتىاليرقاتهذهتشكلويستغرق

هذهتفقدحيثأشهر،وعدةأسبوعينبينتتراوحمدة

فيوتظهر.الرئتانمعهاوتنموتدريجيا،خياشيمهااليرقات

كذلك.الأماميةالأرجلقبلالخلفيةالأرجلذنيبةأبيطور

الهضميوالجهاز،العيونمنكلفيتغييراتتحدث

علىقادراالبرمائيالحيوانلتجعل،الأخرىوالأعضاء

اليابسة.علىالحياة

البرمائياتيرقاتمعظمتتغذىوالأعداء.الغذاء

يرقاتتتغذىبينما،أخرىنباتيةومواد،بالطحالب

البرمائياتوتفترس.صغيرةمائيةبحيواناتالسمندر

بينما،أخرىصغيرةحيواناتمنأنواعوعدة،الحشرات

(،الحجمكبيرأمريكى)ضفدعالعجلضفادعتتغذى
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أطيورواالثعال!تعلى،الأخرىاالكبيرةالبرمائياتوكذلك

فيأضفادخامنمحموعةتتغذىكما.الصغيرةوالثدسات

وتستخدم.أخرىبضفادع-حاصةبصفة-الجنوبيةأمريحا

بالفريسة.أ!لإمساكألسنتهاالبرمائياتمعظم

أهمهاومنالأعداء،منكتيرالنموالمكتملةأطبرمائيات

أنواعبعضتفترسكما.والثدلياتوالطورالثعالين

.البرمائياتيرقاتالصغيرةالمائيةوالحيواناتالأسماك

نفسها.لحمايةالوسائلمنأسكثيراالبرمائياتوتستخدم

البيئةبلونتتلونالأنهامائياتاليبعضرؤيةيصعبفمثلا

والبرمائياتأصسمندراحيواناتتتجنببينمابها،المحيطة

السمومتلهبثذلك1ا،ختباء.طرية!عنأعداءهاالسحلية

أشواهأصسصدراتواأ!سفاداحلدغددبعضمنتفرزالتي

المهاجم!ت.أعدائها

البرمائياتتاريخ

ماحياةيدرلممونعلماء)وهمالأحافيرعلماءيعتقد

نهايةإلىيعودالبرمائياتأحافيرأقدمأنأضاريخ(اقبل

لمشة.مليون036منيقربماقبلأي،الديفونيالعصر

الفقارياتمنمجموعةأول،البرمائياتبأنويعتقد

البرمائياتكانتوقد.اليابسةعلىلتعيشالمياهغادرت

العصرخلالاليابسةعلىأهميةالفقارياتأكثرمن

092إلى036منيقربماالممتمرالذيالكربوني

اكتيانبرمائياتألواععددياقحيث،مفستسنةمليون

الموجودةاكبرمائياتأنواععدد،انذاكموجودةكانت

.اليوم

الحديثةالبرمائياتأ!اتنتمياشتيالمجموعاتتظولم

منيقربماا!شمرتالتيالمتوسطةالحياةحقبخلالإلا

معظمانقرضتحيث،مضت!منةمليون225-65

جميعمعرفةمنالعلطءيتمكنولم،الأخرىاالبرمائيات

منأنيعتقدكانوإن،ذلكوراءكانتاشتيالأمعباب

إلىأدىأسذياالجفاف،البرمائياتعددانحسارأسباب

تحتاجهاالتيوالبحيراتالمستنقعاتمنكثيراحتفاء

خلالظهرتالتياشواحف!سيادةإلىإضاشة،البرمائيات

تعتمدلاحيث،أهميةذاتأصبحترالبنسلفانيالعصر

اليابسة.علىتحف!لاصلبةقشورولبيضهاالماء،علىكثيرا

نافعستقدالزواحمصهذهتكودبأناحتمالوهناك

علىتتغذىنتح!ربمابلغذائها،فياشبرمائيات

نفسها.البرمائيات

أنواعمنأقلالبرمائياتأنواعتعدالحاضرالوقتوفي

أنشطةوتمثل.أغقارياتاطوائف!منأخرىطائفةأية

أجيئاتاتتعرضحيث،البرمائياتيهددخطرأكبرالإنسان

الكائناتهذهفيهاتعيشوالتيأحال!ا،امستوىعلىالرطبة

والمدنالطرتإنشاءبسببمستمر،انحسارإلى،ب!-رة

اعمة.110أسماحاتاءاتعسا4

-سر!ى

بمالعلجومالسمندربمبمالحيوان:أيضاانظر:أيضاانف!!

الففدع.

بة.شالأا:نظرا0لويمالبرا

)763-الدائمعبدبنمحمد،البرماوي

بنعبدالدائمبنمحمدأم(.أ-361427هـ،831

المذهبشافعيفقيه،اكبرماويالعسقلانيالنعيميموسى

بنإبراهيممنمعمعد!شة!،أه!!مننحويأصوفي

السراجعنواخذالزركشيأسدرالازم،الأمدياإسحاق

الجامععلىالصبيحاللامعمصنفاتهم!.أجلتمييا

فىألفيةنظم.البخاريأصحيحشرحوهوالصحيح

اختصر.مجلدينفيحافلاشرحاوشرحهاأ!قهاأصوأ!

.بالقدستوفي.النبويةالسيرةأيضا

م(.799-؟هـ،387-؟)حدصأبو،البرمكي

البرمكي.إسماعيلبنإلراهيبمبنأحمدبنعمرحفصأبو

،والنساكالزهاداعيانمن،كانحمبليوفقيهمحدث

والخطبي،الصوافابنعنحدث،للفتوىمجيدا

وغيرهما.النجادعليوألاالمغازفيوصحب

حكمكتاب؟الصيامكتاب،المجموعصتبهمر

الكوسج.مسائلبعضشرحولدهما؟مالفيالوالدين

لندنبعدتأتيإذالبريطاليةالمدركبرأثاليةير!م

وإذا.نسمة009.349إلىلحمكانهاعدديصل.مباشرة

فسيبلكدد،المجاورةالحضريةالمنطقةإليهاأضيفت

المدنأكثرلرمنجهاموتعتبر.نسمة004005.2السكان

بريطانيا.فيثراءالإقليمية

هي:صغيرةأنهارثلاثةتحيطهاهضبةعلىالمدينةتقع

منهاأييمرلالكن،أفونونهر،سيفرنونهر،ترينتنهر

إنجلترا،قلببأنهاأحياناالمدينةوتوصف!نفسها.المدينةعبر

إنجلترا.مركزمنموقعهالقربأو،المتوسطلموقعهاوذلك

منالغربيةميدلاندزفيمحافظةأكبربرمنحهامتعتبر

هكتارا.04326مقدارهامساحةفوتوتمتدإنجلترا

يشملوالأعراقالأجناسامنحليطالمدينةيس!ش

الشعوبرابطةدولمنوغيرهموالاسيويينالأيرلندي!تا

والدياناتالثقافاتمنخليطفيهايوجدلهذا.البريطانية

.أعاداتوا

برمنجهاممدينةفيهاتقعاكتيالمنطقة.تاريخيةنبذة

لغاباتومغطاةمعزولةمرتفعاتالماضيفيكانتحاليا،

فترةخلالجدامحدوداالسكانعددكانولذلك.كثيفة



1367دموبر

لأولأنشئتبرمنجهامقريةأنويبدو.الرومانيالاحتلال

السادسالقرنوبحلول.الميلاديالسابعالقرنخلالمرة

تحفهاتجاريةمدينةبرمنجهامأصبحت،الميلاديعشر

الأدواتبصناعةمشهورةوأصبحت،والمزارعالغابات

والنسيج.والدباغةالمعدنية

حفرتمعندماكبيربشكلالمدينةفيالصناعةتوسعت

الحجريالفحمبمناجمبرمنجهامربطتالتيالمائيةالقنوات

فقدلذلك.المدينةفيالصناعةأساسياتتمثلالتيوالحديد

الثامنالقرننهايةفي،الصناعيةالثورةفترةخلالأصبحت

المراكزأكبرإحدىعشر،التاسعالقرنوبدايةعشر

ذلكتزامن.الصناعيةالثورةانظر:.بريطانيافيالصناعية

إلىفارتفعالسكانعددفيمطردةزيادةمعالتولممع

نأبعدالعشرينالقرنأوائلفىنسمة000.008

.أم108فينسمة000.07كان

أثناءشمديددمارإلىالمدينةمنكثيرةأجزاءتعرضت

المدمرةالمناطقتشييدإعادةتمتلكن،الثانيةالعالميةالحرب

.مباشرةالحرببعد

اقتصادفيرئيسيادوراالصناعةتؤدي.المدي!ةوظائف

والالات،السياراتصناعةالصناعاتوأهم.المدينة

والمطاطالبلاستيكوصناعات،الكهربائيةوالأدوأت

الغذائية.الصناعاتإلىبال!ضافة

جامعةوهيكبرىجامعةالمدينةفىتوجد

فني.معهدالمدينةفييوجد.كذلكآستون

إلىبعضهايعود،مهمةثقافيةمراكزالمدينةفىتوجد

الفنونجمعيةمثل،الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايات

وصالةمتحفالمدينةوفي.أم908عامأنشئتالتى

منمجموعةبجانب،والصناعةللعلومومتحفللفنون

فيهايوجدوكذلك.لمميمفونيةموسيقيةوفرقةالمسارح

.أم769عامافتتاحهتم،دائموطنيمعرض

فيالسريعةالطرقلشبكةمركزابرمنجهامتعتبر

سريع،كهربائيقطارطريقعنترلبط،أنهاكماإنجلترا،

إلىيضافوأسكتلندا.ومانشستروليفربوللندنمنبكل

وتبدأبريطانيا،فيالمائيةالقنواتلشبكةمركزأنهاذلك

السياحية.الملاحيةالرحلاتبعضمنها

الثورة،الإنجليزيةالأهليةالحرب:أيضاانظر

الصناعية.

عدد.ال!مريكيةألاباماولايةمدنأكبربر!م

الحضريةالمنطقةسكانو،نسمة.689265سكانها

الحديدصناعةفيقياديامركزاتعد(.نسمة709ر081

نحوالمدينةوتغطي.والطب،التعليموفي،والصلب

تؤديسكانها.من%56نحوالسودويمثل2.كم256

.برمنجهاممنطقةاقتصادفيرئيسيادوراالفولاذصناعة

الطبيةالمجالاتفيالعمالةزادت،الأربعينياتأواسطومنذ

تمالتيبرمنجهاموسميتهائلا،نمواونمتوالصحية

مدينةلأكبرنسبةالاسمبهذاام،871عامتأسيعسها

نفسه.الاسمتحملللفولاذمنتجةإنجليزية

لسيطرةالخاضعةالمرجانيةالجزرمنمجموعةيرمودا

مشهورا.منتجعاوتعتبرالأطلسيألمحيطفيإنجلترا

003منأكثرمنبرموداتتكون.والمساحةالموقع

منهاعشرينعدافيمابالسكانمأهولةغير،وجزيرةجزيرة

الجهةفيالمرجانيةالجزرأقصىالجزرهذهوتعد.فقط

نوفابينالمسافةمنتصففيوتقع.العالممنالشمالية

كما،080حواليبعدعلىالغربيةالهندوجزرسكوتشيا

وسانتبرمودا،الجزرهذهوأكبر.نيويوركمدينةمن

معالجزرهذهوترتبط.وسومرستديفيد،وسان،جورج

الكليةالمساحةوتقدرجسوربوساطةصغيرةأخرىجزر

الرئيسيةالأرلغالجزروتمتد.2كم55بحواليبرمودالجزر

برموداجزيرةوتحتل.كم35حواليطولهاسلسلةفى

على،العاصمةهاملتونوتقع.الكليةالمساحةثلثيحوالي

.الجزيرةهذه

ارتفاعهايبلغالتيوالمرتفعاتبالتلالبرموداتزخر

منالتلالهذهوتزيدالبحر.سطحفوقم75حوالى

وأشجار،الملتويةبشوارعهاتتصفالتيبرموداجمال

المشمسة.وشوأطئها،أطلونةاوالورود،النخيل

الأمطارمياهوتجيم.العذبةللمياهقليلةمصادرلبرمودا

ويوجدأسفلها.فيخزاناتفيوتخزنالمبانيأسطحمن

الخزاناتالحكومةتمد.الخارجفيالخزاناتهذهبعض

الشاطئصتم!عيدابرمودا

وتبعد،الشماليةلامريكاالثرقي

مديمةصكمأ).08حوالي

إلىأعلاهالخريطةتشير.نيويورك

الرئيسية.برموداجزر

!بما؟أ،؟-لأرح!اعوبرغ/صسس3لاص3

33لأس-37ير

س"ض!نلولوركمدينة

لاأ؟

الولاياتلأير!

المتحدةلاس

انوبرمودا

سممالمحيط

الأطلسي

أ3\!؟الشمالي

الأءءه.1،

برموداجزر

جررحلآ!لج!فينن

سبومرستجزيخوك!صئ!

ى؟!،71ة2ة!اصلتى3صديميدصسالى

صم؟-سررخ؟ص

لم-!،-ىبرموداصص-جزيرة

ئج!ممسش-

ميلا50

!ى

كمأ50



ادموبر368

.البعوضيرقاتمنلتخلصهمهاالسمكبصغارالخارجية

علىويحافظ.الجيريالحجرمنالمبانيغالبيةوتبنى

المياهإمداداتعلىتساعدحتىوبيضاءنطفةالأسطح

النقية.

إلىبرموداجزرفيالسنويةالأمطارمتوسطيصل

.م152سنوياالحرارةدرجةمتوسطويبلغسمأ05حوالي

الخرلف.فصلفيالحزرعلىالعنيفةالأعاصيرتهبوقد

مجاناوالثانويالابتدائيالتعليمبرموداتوفر.التعليم

سنة،61إلى5سنمنللأطفالإلزامياالتعليمويعد

مأ662عاماسستالتىوارويكأكاديميةأنويعتقد

كليةوتوفر.الغربيالكرةنصففيثانويةمدرسةأقدم

معاهدعدةببرمودايوجدأنهكما،العاليالتعليمبرمودا

حواليالمأهولةجزيرة2.ادلقطن.وأعمالهمالسكان

من6%0حوأليإلىالسودنسبةوتصل.نسمة.00058

.%04حواليأجيضايبلغبينما.السكانعدد

فطقس.القوميللدخ!!هافامصدراالسياحةتعد

ومواردهاوشواطئها،،الممتازةوفنادقهاالمعتدلبرمودا

كانتسمويا.سائح6..،...حواليتجذبالترفيهية

طويلة.لسنواتالعصلشهرلقضاءمفضلامكانابرمودا

،الأسماكوصيد،والدراجات،الحولفرياضةوتعد

الشائعة.الألعابمنوالتنس،الشراعيةوالمراكب

المياهفىتعيمشالأس!اكمنفصيلة003حوالىهناك

وتقام.للأسماكطبيعيةبركةالشيطانحفرةوتعتبر.القريبة

وبالجزربرمودا.فيالمائية()الاحتفالاتالكرنفالات

سانتكنيسةمنهاالتاريخيةوالمبانىال!ئهوفمنالعديد

،جورجسانتجزيرةفيتقعالتيجورجبسانتبطرسى

السائحونويستطيع.أم961عامإلىتاريخهايعودوالتي

الصوفيةوالمنسوجاتالإنجليزيةالمنتجاتمنأمحديداشراء

.زهيدةبأسعار

وذلكالأخرىالبلادمنالمشروعاتبرموداتجتذب

حوالىبرمودافيويعمل.الضريبيةالإعفاءاتطريقعن

منالعديدالشركاتهذهوتشم!!.أجنبيةشركة000.7

كإحدىالمستعمرةوتصنفوالاستثمار.التأمينشركات

القليلبرموداوتحوي.العالمفيالتأمينأعمالمراكزأهم

ماأخماسأربعةتستوردفإنهالذاالزراعيةالأراضيمن

الخارخ.منالطعاممنتحتاجه

.جورجوسانتهاملتوقفىالكبرىالموانئتقع

تزيدلابحيثالجزرفيالصغيرةبالسياراتفقطويصرح

الساعة.كما35عنأصسرعةا

ملكةوتعين.نيابيةديمقراطيةدوأسةبرمودا.الحكمنظام

منمجلسالحاكمويعاون.هناكالعامالحاكمبريطانيا

عامفيمرةلأولبرمودابرلماناجتمعأعضاء.ثمانية

فيالبحارعبربريطانيبرلمانأقدميعدسذلكوهوأم062

برمودافيالسياح

سمواحليستمتعولى

وأشحارالحميلةالحريرة

اللطص.ومماحهاالمحيل

آلافبرموداتجتذ!

.عامكلالسياخ
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مجلسفيمعيناعضواعشرأحدالبرلمانهذايضم.العالم

أعضاءويقوم.النوأبلمجلسمنتخباعضواوأربعينللشيوخ

حينفيسنواتثلاثلفترةمناصبهمبمهامالشيوخمجلس

.سنواتخمستبلغفترةإلىالنوابمجلسأعضاءيظل

عاممنللدفاععسكريةحامياتعلىبريطانياأبقتولقد

العشرين.القرنمنالخمسينياتحتىأم797

تاريخيةنبذة

ودخوانالأسبانيإلىنسبةبرموداجزرسميت

السادسالقرنبداياتفىالجزراكتشفالذيبرميوديز

سيالسفينةتحطمتام906يوليو28وفيعشر.

فيرجينياإلىمتجهينمستعمرينتقلكانتالتيفينشر،

الجزرعلىأطلق،ولفترةإعصار.إثرالأمريكيةبالمستعمرات

سومرزجورجالسيرالأدميرالإلىنسبةسومرزجزراسم

سانتمديخةأيضاشرفهعلىوسميتفينشر.سيقبطان

السفينةعندهاتحطمتالتيالصخورسلسلةأما.جورج

برموداأهلويحتفلالبحر.مغامرةاسمتحملزالتفما

إلىفينشرسيركابكلوأبحريوليو.28فيسومرزبيوم

.ركابثلاثةإلاالجزر،فيلفترةبقوامابعدفرجينيا

فيبرمودا.فىالمستوطنينأولهمالثلاثةهؤلاءوأصبح

علىفرجينيامستوطنيوجدواالاخرينالركابأنحين

برموداإلىسومرزفعاد.جيمستاونمدينةفىالمجاعةحافة

بعدةوصولهبعدماتولكنه،إمدأداتعلىللحصول

فرجينيا.إلىسفينتهوعادت.أيام

برمودامسؤوليةإنجلتراملكالأولجيمصرالملكأعطى

باعتثم.ام061عامحوالىفيفرجينياشركةإلى

التجارمنلمجموعةامتيازهاام613عامفىالشركة

فيالإدارةمسؤوليةالبريطانيالتاجتولىثم.البريطانيين

إلىللجزرعاصمةجورجدممانتظلت.أم684عامالجزر

.ام581عامفيهاملتونإلىالحكومةمقرانتقلأن

فىخدماالسودالافارقةعلىالإنجليزالمستوطنونأبقى

مسبيلعلىالسفنكبناء،متعددةحرفاوزاولوا،البيوت

.المثال

تجارةبرموداأقامت،الميلاديالتاسئكشرالقرنخلال

وساهمالشماليةأمريكاوقارةالغربيةالهندجزرمعمزدهرة

زيادةمنالقريبةالمياهفيالأعاصيرمنالمحطمةالسفنإنقاذ

مأ846عامفيصغيرفنارإقامةبعدولكن.القومىالدخل

منبالقربقائماالفناريزالولا.المحطمةالسفنعددقل

لحسابالمتاريسصناعةأصبحتولقد.رويالبورتخليج

(أم086عامفيمنفصلةولايةعشرة)إحدىالتحالف

ام(.-865ا861)الأمريكيةالأهليةالحربإبانمربحة

لحسابهم.ثرواتالبرموديينبعضكونولقد

الأمريكيةالمتحدةللولاياتبحريةقاعدةبرموداكانت

فيأمريكيةوبحريةجويةوقاعدة،الأولىالعالميةالحربفى

بعدعلىالجويةكنيديقاعدةوتقع.الثانيةالعالميةالحرب

تمثلالانوهي.جورجسانتمدينةمنكم3حوالي

مطارتشغلأنهاكماالأمريكيللأسطولجويةمحطة

فيلد.كنيديبرمودا،

الأقليةبوساطةبرمودافىوالحكومةالاقتصاديدار

واسمبعينياتالستينياتفيالسوداعترضولقدالبيضاء.

مأ739عامفيوتم.الوضعهذاعلىالعشرينالقرنمن

بعدفيماوادينأبيضوهوشاربلزرششاردالسيراغتيال

.أم779عامفيإعدامهموتمالسودمناثنان

البلادفيالبريالنباتانظر:.عشبةبرمودا،

برمودا(.)عشبةالعربية

البرمونديسمكة

برفيعمنيابىموف!كل.!،البرموندي

المياهوفيالهنديالمحيطفيوتعيششهيا،يصبطعاما

أيفماوتسمى.والفلبينوالصينأستراليابشماليالمحيطة

مياهفيبيضهاتضعأنهاالمعتقدومن،العملاقالفرخ

العذبة.الأنهار

كبير،وفمنحيلجسمذاتسمكةوالبرموندي

لونلهامنهاالكبيرةوالأسماك.لامعةحمراءوعيون

فإنهاجوانبهاأماأعلاها.فيالخضرةإلىيميلرمادي

سنارةبوساطةالبرمونديسمكةصيدويتم،فضية

41إلىكجم51.منوزنهاومتوسط.طعمبهوخطاف

كجم.54منأكثربعضهايزنوقد.كجم

.المعدنأوالخضبمنيصنعمستديركبيرإناءاليرميل

الخشب،منشرائحمنالخشبىالبرميلجوانبتصنع

وتتسع.الخشبأوالمعدنمنبأطواقببعضبعضهايرتبط

يجعلوهذانهايتيها.فىوتقلوسطهافيالخشبشرائح

منالشكلهذاويزيد.وسطهفىينتفخالخشبيالبرميل

أما.الشحنعندأكبرمساحاتياخذأنهغير،البرميلمتانة

منمسطحةدوائرفهى(والقاعدة)الغطاءالبراميلرؤوس

زو!طيما!ا!-7ءسوس!؟33،كا!!حد!"7

لمعضىىبرول،؟لإع؟خ-كأقئسءئ!س-!!+ء،ش
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لبرميلاءجزاأ

الطوق

ت.يحةس

الجص

الخشب.شرائحنهايةقربأخدودفيتثبت،الخشب

ثقبعلىعادةتحتويالسوائ!!فيهاتوضعالتيوالبراميل

تطلقثقبكلمةو.جوانبهأحدفىاونهايتيهإحدىفي

شراعءلماتستخدماكتىأسسدادةاأوالفلينةعلىأيضا

الثقب.

وأتحزينفيوخاصة،متعددةفوائدالمعدنيةوللبراميل

والنفصأ.والزيوتالأصباواأمميميائياتاشحن

البراميلصانعوعليهميطلقالذينالمهرةوالعمال

صانعوفيستخدمالانأماأصمعنينالمئاتالبراميليصنعون

منالبراميلصناعةوأصبحت،الوقتتوضآلاتابىاميل

.ال!صيرةالصناعات

حواريوممماهالجديد.أسعهداإنجيلأياممنصربرظب

الاسملهذاعرفوقدالتشجيعابنومعناهابرناباالمسيع

وكان،قبرصمنيهودياقساالجديد.كانالعهدإنجيلفي

بفعلالنصرانيةإلىتحولواالذينالأوائلاأجهودامن

الحوارلنن.

عاصمةأنطاكيةإلىبعثةفيلرناباذهبذلكبعد

للجاليةقائداالوقتبمروروأصبح،الرومانيةسوريامقاطعة

هذهفيلهحصمساعدبولالقديسخدم.هناكالنصرانية

قبرصإلىوبولبرناباكيةأنصاإنصارىوأرسل.المهمة

فيذلكبعدلرناباوعاد.نصرانيةبعثةأولفيوغلاطية

.قبرصإلىثانيةبعثة

)1763جولباتيستجان،برنادوت

نابليونحيم!فيمشيرا!صانضنسيضابصأأم(.484

أصممويد.افىالحاليالملكيالنظهاممؤ!س!زهو،بونابرت

عسكرياتحالفاقاد.أم081عامأطسويدملكاانتخب

حكم.أم813عامليبزجفينابليونهزيمةفيساعد

مأ484وأم818عاميمابينالفترةفيواخنرويجالسويد

خلالعديدةإصلاحاتأجرىعشر،الرابعتشارلزبالحمم

.الاقتصاديالتقدمكثيرامنوأحدثحكمهفترة

-م581)7إمرسونإدواردبرنارد،

راصديأشهرمنكان،أمري!صفلكىعالمأم(.239

مرصدإلىأم887عامبرناردذهب.والسجومثبال!صا

التابعاكتشفوهناككاليفورنيا،لجامعةأضابعاليك

يأخذوبدأأم298عامالمشتريل!ص!بالحامس

.والمجراتللمذنباتأصورامنمجموعة

عاموسكنسنفييركيسبمرصدبرناردالتحق

نجومبهاليسالتيالفراغاتأنهساكوأثبت.أم598

وتسمىالغبارتشبهجزيئاتمنتتكونسحبتشغلها

المظلمة.السدم

فيوتخرج،تنيسيبولايةناشثفيلفيبرناردولد

.أم886عامتنيسىبود!يةفاندربلتجامعة

(.جراحأم-)229نينلنجكريسئيانبرنارد،

العالم.فيادميقلببزرعقاممنا!أو!!ريقيا،جنوبص!

كيبفىالتاريخيةالجراحيةالعمليةأجرىطبئاضيقاقاد

!نةديسمبرمنالثالثيوموذلكإفريقيا،جنوبفيتاون

سيدةمنسليمقلبباخراجابراصنظمكأ،أم679

فىووضعوه،سيارةحادثفىماتتعاما25عمرها

عمرهوكان،العليلالقلبذيواشكانسكيلويسصدر

بثمانيةذلكبعدتوفيلكنهعاما.ءهالوقتذلكفي

بالرئة.علةمنيوماعشر

القلببزرعبرناردقامأم749مشةنوفمبر25وفي

هذهفيالمصابالقلببرناردينتزعولمعشر.الحادي

القلببتوصيلقامفقد،السابقةعملإتهعكسعلىأ!مليةا

الدمويةالدورةلتزويدوذلك،المريضبقلبالمزروعلهالمتبرع

يأمعالطريقةهذهامشخداميسبقولم.مزدوجةبمضخة

برنارد.تمناهاالتيالنتائجتحققلمأنهاعلىقبل،منإنسان

فيدرسإفريقيا.جنوبغرببوفورفيبرناردولد

رفيعاتدريباتلقىث!ا،الطبكليةفيتاونكيبجامعة

وألف.المتحدةبالولاياتمينيسوتاجامعةفيالجراحةعلى

كتبكماإفريقيا،جنوبوعن،والطب،الصحةعنكتبا

م(.0791)برناردكريستيانحياة.أسذاتيةاسيرته

القلب.:أيضاانظر

علمألمكلماء.(م1-181878)3!ود،برنارد

،عصرهفىالفرنسيين)الفسيولوجيا(الأعضاءوظائف

اكتشف.الحديثالتجريبيالأعضاءاوظائفعلمومؤسي!
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(،حيواني)نشاجليكوجينإلىالسكريحولالكبدأن

.الدمفيالسكرمستوىعلىللحفاظتستخدممادةوهي

فيتساعدالبنكرياسعصاراتأنأيضااكتشفكما

التيالكيفيةعلىوتعرفوامتصاصها،الدهونهضم

فيبحوثاوأعد.الدمويةالدورةالعصبيالجهازبهايضبط

الجسم.علىوالسمومالخدراتتأثيركيفية

لدراسةمدخل؟شهرةكتبهأكثرفيبرناردأقترح

للاستنتاججديدةصيغةام(،)865التجريبيالطب

اختبرهاثمفوصإلفرضية،والملاحظةالتجربةعلىالقائم

التجريبيالأعفماءوظائفعلمكذلكوكتب.بالتجربة

الحيواناتبينمشتركةحياتيةوظواهرأم()878

فيبرناردكلودولدم(.9871-م1)878والنباتات

بفرنسا.جوليانسانت

أم(.901531)0القديسكليرفو،برنارد

الدينية.البندكتيةالطريقةوزعيمنصرانيلاهوتعالم

الدينيةالمواعظإلقاءفيبالبراعةبرنارداشتهر

،والملوكالباباواتعلىأضأثيرافيساعدهمما،للنصارى

الطريقةانتشارسرعةفىالكبيرأعضلالبرناردويرجع

.الميلاديعشرالثانيالقرنفيالبندكتية

فيأفكاره-مواعظهخاصة-برناردكتاباتتناقش

علىركزوقد.نصرانيةحياةالمرءيعيعشوكيفاللاهوت

وأالتأملطريقعناللهمحرفةوتجربةالروحيةالوساطةأهمية

ونكرانالزهديراعواأنالنصارىكلوناشد.الباطنىالنور

المسيح.بحياةتمثلاحياتهمفيالذات

أبوهوكانبفرنسا،ديجون-ليه-فونتنفيبرناردولد

دخلعمرهمنوالعشرينالثانيةبلغوعندماالنبلاء.من

مأ11ءعاموفيسايتو.بمدينةالبندكتيالديربرنارد

أمتد.لهرئيساروصاكليرفو،ينةبمدبندكتياديراسرأ

أنوسنتمنلكلمساندتهأنحتى،واسعنطاقإلىتأثيره

كرسيعلىالجلوسفىساعدتهماالثالثويوجينفيالى

الذيال!صيسةمجلصفىأم41أعاموشارك.البابوية

الدين.عنبالخروجإبيلاربييراللاهوتيأدان

تنطمعنمسؤولآيوجينجعلهأم461عامفي

الصليبيةالحملةفشلوبعد.الثانيةالصليبيةللحملةالدعم

عاموفي.الأوروبيةالشؤونفيبرناردتأثيرتلاشى

القديس.لقبمئبرناردام174

الصليبية.الحروب،البندكتيونالرهبان:أيضاانظر

أم(.1091719)ديزمونلىجون،برنال

عنالبيولوجيةالموادتحليللطريقةتوصلأيرلنديفيزيائي

دوروثيتلميذتهنالتإكس(.)أشعةالسينيةالأشعةطريق

ان!:.أم649عامالكيمياءفينوبلجائزةهودجكين

الأشعةاستخدامفيبرنالأسهم.دوروثي،هودجكين

برنالولد.البلورياتعلمفيوفاعلةمهمةكتقنيةالسينية

كمبردججامعةفىدرسكمافيها،ودرسأيرلندافي

عامبلندنبركبيككليةفيمحاضرأأصبحثمبإنجلترا

للعلومالاجتماعيةالوظيفةكتبهومن.أم389

المضماربمهذافيالأولالوازمنكتابوهوأم()939

ام(.)549التاريخفيالعلوموكتاب

للطيرانالوطنيةالإدارةانظر:أبولو.برئامج

يوجينإدوين،ألدرين،أولدننيل،ارمستروبخوالفضاءبم

)تأمينالفضاءرحلات)حدول(،الفضاءرائد،الابن

)حدول(.القمرالفضاء(بمدىالأسام!يةالمتطدمات

الأمان!:.للتئميةالمتحدةالأممبرئامج

الثالث.العالى(بمالتقدمأجلم!)العملالمتحدة

برنامجالصحيللتأمينالقوميالبرئامبم

نطاقعلىصحيةخدماتلتمويلالغربفينشاح!ضمي

علىويطلق.الدولةفيالسكانلغالبيةتقديمهايتم،واسع

الدولوكل.الاجتماعىالطبالبرنامبنحياناهذأمثل

شكلالمواطنيهاتقدمالمتحدةالولاياتعدافيماالصناعية

الولاياتفىأما.القومىالصحيالتأمينأشكالمن

به.العمللمجمخاصاصحيتأميننظامهناكفإنالمتحدة

.ام883عامألمانيافيقوميصحيتأميننظامأولظهر

إنجلترافيبهالمعمولالوطنيةالصحةمصلحةنظامأما

بريطانياس!ظنويشملالدولةتمولهصحيةرعايةنظامفهو

المتحدةالمملكةزواريشملالنظامهذاأنكماتقريبا.

أثناءبالمرضيصابونوالذينالبحاروراءمنالوافدين

بريطانيافىالعاملةالفئاتوتقومبريطانيا.فيوجودهم

فيللمساعدةأسبوعياالصحيالتأميناشتراكاتبدفع

لهذهالمالىالتمويلمعظمأنيبد.المصلحةهذهتمويل

الضرائب.حصيلةمنيأتىالخدمة

الذيالقلقمنالوطنيةالصحةمصلحةفكرةنبعت

التحولعنالناتحةالمترديةالصحيةال!وفصاحب

عاموفي.الميلاديعشرالتاسعالقرنفىالمفاجئالصناعي

عاموفي.الصحيةللشؤونالعامالمجلسقيامتمام848

علىتنصالتيالعامةالصمحيةاللائحةصدرتام872

خاصصحيةشؤونمديربتعيينالدولةفيمنطقةكلإلزام

فىالواقعةالطبيةالمنشآتمتابعةعنالمسؤولوهوبها

ناحيته.

الصحيالتأمينخطةتنفيذبدأأم،119عامفي

تقريرصدرثم.فحعسبالسكانثلثإلاتشمللمول!ضها
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السكادالصحيالتأمينيشملبأن،أم429عامبفردج

اخبرنامإلقوميأخيراالوجودحيزإلىظهروهكذا.كافة

.أم489عاميوليومنالخامسفيال!ححىللتأمين

فيالصحيللتأمينأغوميالبرنامإنظامإدخالتم

بوساطةالصحيةالرعايةاسماعليهيطلقوالذيأستراليا،

الرعايةنظاموبموجب.أم849عامالعمالحزبحكومة

أبناءلكافةالمقدمةالصحيةالرعايةتكلفةفإنالصحية

الخدمةتكاليفأكانتسواءتأمينهايتمالأسترالىالشعب

ويتم.بالمستشفىالإقامةأسيفتكاأمالأسامميةالصحية

علىالمفروضةالضريبةعائدمنالصحيةالرعايةتمويل

خدماتلتمويلمصدرا65حواليوهناك.كافةالدخول

والأصنافالخدماتمقابلالتأم!تيوفرهاالصحيالتأمين

هذهتتضمن.الصحيةالرعايةتأمينيشملهالمالتي

،بالمستشفياتالخاصالعلاج:والأصنافالخدمات

بنكويتنافعم!.أجصرياتاأجهزة،الأسنانطبحدمات

التموي!!هيئةمع،ح!صميةهيئةوهو،الصحيةالرعاية

الأصناهـانتياتأممينتقديمطرتفىالصحيةللرعايةالخاصة

أصحية.الاتخضئللرعاية

الحكومةفإنللأدويةالخيريالمشروعوبموجب

مجاناالأدويةمنكبيرةكميةلتوفيرتقومالفيدرالية

كما.الشعبلعامةمدعومةوبأسعارالمعاشاتلأصحاب

علىالمنخفضةالدخولوأصحابالعاطلونيحصل

للغاية.رمزيةأسعارمقابلالأدوية

)الماهجالفضاءرائدانظر:.مركوريبرئامج

(.الدراسية

إس!سفيمحبحكمذاتومقاطعةمدينةيرلتوود

تقريبا.لندنشرقيشمالكم32بعدعلىتقعبإنجلترا.

المركزبرنتصودبلدة.نسمة006/68سكانهاعدد

عماللمنطقةسكنيحىأساساوهيللمقاطعةالإداري

وتبعد.متنزهاتبهاهادئةقرىعدةبالبلدةوتحيطلندن

منكيلومتراتثمانيةبمسافةالصغيرةالبلدةإنجيتستون

عامإلىبرنتوودمدر!عةتأسيستاريخيعودبرنتوودم

أصغرإدواردبرن!جزيرة.جريرةإدوارد،يرس!

سانتخليجعلىتقع.س!صانيةكثافةكنداأقاليموأكثر

المحيطسواحلعلىالسمكيةبافىوةغنيةبمنطقة،لورنس

وعاص!ة،نسمة765.921سكانهاعدديبلغ.الأطلسي

وأهم.بهالوحيدةالمدينةوهيتاونضعارلوتالإقليمهذا

نأكما.الصناعيةالخدماتهىوالدخلالتوظيف!مصادر

،ممتدةرمليةسواحلالإقليمولهذا.أيضامهمةالزراعة

منالقادمةالدافئةالمحيطتياراتلمرورمعتدلوطقس

الزائرينمنالالافمئاتالجزيرةهدهويزور.بهالجنوب

.عامكلفيهاالإجازةلقضاء

برنسيب.وتوميساوانظر:.جريرة،برلسدب

بالأشياءيلتصق،المالحةالمياهفييعيشمحاراليرفقيل

الموانئأرصفةدعاماتعلىويوجدالماء.تحتالتى

يقضي.السفنوقيعانوالحيتانوالسلاحفوالصخور

التجاربإجراءفيالوقتمنكثيراالبحريونالمهندسون

والأرصفة.بالسفنالالتصاقمنلمئالبرنقيل

تفقسفحينما:مراحلبتلاثحياتهفيالبرنقيليمر

ثلاثةوله،الحجمصغيرالبرلقي!!يكونمرةلأولالبيضة

منذالسباحةويستطع.واحدةوعينالأرجلمنأزواج

،الصغيرةالماءبراغيثالمرحلةهذهفيويشبه.ولادته

الأرجلمنأزواجستةالثانيةالمرحلةفيأسديهيصبحو

ثمللاستشعار،كبيرانوقرنانإضافيتان:عينانالمتفرعة

النموالمكتملالبرنقيلأما.أصثةالثاالمرحلةفيأعينهيفقد

البرنقيلجسمويحمي.حياتهطوالمابشىءفيلتصق

منمفتوحاصلبابنيانايشكلالجيريالحجرمنقويمحار

فقط.أعلاه

حالةفيخاصةصفائحبوساطةالفتحةهذهوتقفل

بخطرالبرنقيليهددمما،المنخفضالمدحالةفيأوالخطر

خلالأرجلهبتحريكنفسهالبرنقيلويطعم.الجفاف

الدقيقةوالحيواناتأسباتاتاالهدابيةالارجلوتشد.الفتحة

البلوبرنمل

بر!يل،الطافيةبالأشياءويلتصقالإوربرلقيلثلاتةالبرنقيلأنواع

!عويحصلالصخرلر!يلالبحر،لىا!كححوراعلىويعيمقالحلوطة

بالهداليات.المعطاةلأرحلهطعامه
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الموانئأرصفةبدعاماتويلتصقالمالحةالمياهفييعيشمحارالبرنقيل

برنقلأعلاهالصورةوتبينالماء.تحتالأخرىوالأثمياءالسفنوقيعان

طا!.بجسمالتصقوقدالإوز

ومعهالماءتدخلأرجلهأنكما.البرنقيليلتهمهاالتى

المحار.داخلإلىالذائبالأكسجين

.القشريات:أيضاانظر

الكتابحدأ.(-م391ء)ريهندأ،برنك

المبكرةرواياتهميزتهوقدإفريقيا،جنوبفيالمشهورين

التقاليدمنانبعثتالتي،الستينمجموعةمنكواحد

برنكوبدأ.والقوةبالنشاطممتلئاجديدا،إفريقياأدبالتبدع

القرنسبعينياتفيوذلكسياسيةأفكاربهاقصصايكتب

إلا،الأفريكانيةباللغةالأمربدايةفىظهرتوقد.العشرين

لهذهالإنجليزيةالترجماتفىدولياإعجابانالأنه

القصص.

(الظلامفىالنظر)أياندديفانكينيسقصةكانت

كماحظرها.يتمأفريكانيةقصةأولأم()739عام

الناشرلجائزةأم()789عامالمطرإشاعاتقصةرشحت

التيجافأبيضموسمقصةتصويرتمكما.البريطانية

سينمائي.فيلمفىام()979عامصدرت

،فريأورانجبولايةفريدهفيبرنكفيليبوسأندريهولد

فىرودسجامعةفيالأفريكانيةللغةأستاذاأصبحثم

.أم089عامفيكيبمقاطعة

كانت.براغبعدتشيكيا،جمهوريةمدنثانيةيرلو

.وتصنفنسمة443)383سكانهاعدد.برونتسمى

الجزءفييقعالذيمورافيالإقليمرئيسيةكمدينةبرنو

الدولة.منالأوسط

والكيميائياتالسياراتلإنتاجتصنيعمركزبرنوتعتبر

.والمنسوجاتوالالاتالجلديةوالبضابعوالفولاذوالحديد

وتطلبرنو.فيتشيكيا،لجمهوريةالعلياالمحكمةتجتمع

الحكاموقام.التلفوقمنالمدينةعلىسبيلبيركقلعة

عشرالتاسعالقرنخلالالمنطقةحكمواالذينالنمساويون

هذهفيالسياسيينمعارضيهممنالكثيربسجنالميلادي

التامئالميلادي.القرنفيبرنوتأسمست.القلعة

الرياضياتعلماءمنلثلاثةعائلةاسميردولي

وابنوجوهانجاكوب:الأخوانوهم،السويسريين

.بازلفىثلاثتهمولدوقد.دانيالالمسمىجوهان

إضافاتقدمأم(.07ء-651)4برنوليجاكوب

وحسابالتحليليةوالهندسةالاحتمالاتنظريةفيجديدة

.بازلجامعةفىالتغاير

مجالنىعملام(.-748ا)667برنوليجوهان

وعلموالجزروالمدالفلكعلممثل:التطبيقيةالرياضيات

علىجاكوبأخاهخلفوقد،السفنوأشرعةالبصريات

.بازلبجامعةالرياضياتكرسي

علمقواعدوضعام(.-782ا007)برنوليدانيال

كما.السوائلتدفقحساببهيستطعالذيالموائعقوة

التفاضليةوالمعادلاتالاحتمالاتن!يةإلىأضاف

.بازلبجامعةمحاضراعمل.والتكاملية

تعرفعدميةنظريةبرنوديقاعدة.ةقا!كلىيردولي،

القاعدةتنص.برنولينظريةأوبرنوليقانونباسمأيضئا

وأ)سائلةالمتحركةالموائعفيمحفوظةتظلالطاقةأنعلى

كلماالضغطيقلأفقيايتحركالمائعكانفإذأ(.غازية

فمثلا:.السرعةقلتكلماالمابويزدادسرعةزادت

بسرعةأفقيةأنبوبةفىالضيقالجزءخلالمنالماءشحرك

برنوليقاعدةوتفترض.الأوسعالجزءفيعليههومماأكبر

السرعةتصلعندمادرجةلأدنىينخفضالضغطأن

برنوليدانيالإلىنسبةبرنوليوقاعدة.مدىلأقصى

.سويسريرياضياتعالموهوام(،782-ا007)

قوةالطائراتأجنحةتولدكيفبرنولىقاعدةوتفسر

الهواءفيالكرةتدوروكيف)الإقلاع(لأعلىالدفع

ضغطتجعلبويقةيصممالطائرةفجناح.تضربعندما

الجناحفيندفعأعلاهالضغطمنأكبرالجناحأسفلالهوأء

يكونحلزونيةدوراتلتدورالكرةقذفتوإن.لأعلى

الاخر.فىمنهالكرةجوانبأحدفىأكبرالهواءضغط

اتجاهفياندفاعقوةالهواءضغطفىالنابخالفرقويولد

.متعرجخطفيالكرةفتنطلقالمنخفضالضغطمنطقة

علم.،السوائل،الهوائيةالديناميكا:أيضاانظر
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الكلابمنالبرنيزجبل.حطبجبلكلبالبزليز،

04حواليالبرنيزجبلكلبيزن.الطويلالشعرذوي

سم58.7-بينماالىضفعندطولهيتراوح.كجم

فيماالسواد،حالكعادةالكلابمنالنوعهذاويكون

بمئلونوتوجد.اللونبيضاءفهيوالقدمينالصدر،عدا

البرنيزجبلكلابتتصرو.والوجهالساقينعلىداكنبني

وقد.تستأنسأنويمكنيربونها،لمنوالإخلاصبالجسارة

الغزاةدوساطةسويسرا،إلىالكلابهذهسعلالةجلبت

منالفصيلةهذهت!شل!ا.عامألفىمنأكثرقبلالرومان

بسويسرا،بيرنخارجأم019عامحتىمعروفةالكلاب

وجر،الماشيةقطعانحراسةفيتستخدمكانتحيث

.الصغيرةالعربات

لحاتأم(.068)8915لورنزوجان،برنيني

كانعشر.أصسابعاالقرنفنانيأشهرأنهوالأرجح،إيطالي

بدقةيتميرفنيأسلوبوهوالباروكلفنلارعامجسدا

ميديةأش!صاالمسرحياتبعضكت!كماوغرالتها.الزخرشة

معماريأ.مهندساصدأنح!انر،اللوحاتمنعدداورسبم

أ،أعمامنحضيرفياشخرشيةفيالمغرودرنينيا!ملوبظهر

ونحتبروما.كونارولكنيسةنحتهاالتيالتماثيلخاصة

دائرةشكلعلىوفوقهالكنسيالمذبحخلفنقوشابرنيني

تيريزاالقديسةقلبإلىسهمالإطلاتيعستعدملاكعليها

طالغتحملأعمالأبرنينيأنجزكما.الافتنانعليهايبدوانتي

الهمد!مية،تصميماتهأشهرومن.لوحاتهوبخاصةالواقعية

علىصممتفقد،الكبرىبطرسالقديسكنيسةمعاحة

ترحيباعليهاالقادمينللنصارىأش!ضيسةاعماقإلىيرمزلفمك!!

بأعمدتهبرنينيصممهالذياخبرونزيالسقف!ويظلل.بهم

المرتفع.بطرسالقديعهركنيسةمذبح،اللولبية

أم(.18349)52إلزيرجوزيفبرنيير،

الشمالي.المتجمدللقطببرحلاتهعرف،كنديمكتشف!

8091منالفترةفي-اكتشافرحلةأثناءبرنييراستطاع

منطقةفيالواقعةالقطبيةالجزركليضعأن-أم909إلى

أثبتالصنيعوبهذاكندا،سيادةتحتالشماليةأمريكا

ولفت.الشماليالقطهبمنطقةشىبأحقيتهاكندادعوى

عمل.الأقصىاالشمالأهميةإلىالكنديالشعبانتباه

رحلاتبعدةقامكما،قطيةرحلة21فيقبطانابرنيير

برنييرقامأم09!إلى6091منالفترةوفي.العالمحول

مضيقعبروسافر،أحثممالياالقطبحزرمنلعددبرحلخين

مضية!إلىثموف!ضوريا،وملفيلبانكسجزرإلىلانكستر

فيامشكشافيتينرحلتينوقادويلز.أميرومضيقم!صلير

بافين.جزيرةمنطقةفيأم139إلى0191منالفترة

وجدهأبيهمنكلوكان.بكوبيكليزليفيبرنييرولد

عاما.ا7وعمرهالسفنقيادةبرنييربدأبحريا.قبطانايعمل

ا!لاهرالبحارسماهكتابفيرحلاتهوصفوقد

ام(.)939القطبومكتشف

-؟هـ،738-؟)العباسأبو،برهانابن

المعروف،العباسأبوداودبنإبراهيمابنأحمدم(.3371

قال.العلوممنكثيرفىشارك،حنفىفقيه.البرهانبابن

وانتفع،الناسعنمنقطعاصالحارجلاكانكثير:ابنفيه

ومشاركات،والقراءاتبالعربيةمعرفةلهوكانت.بهالناس

.أخرىعلومفي

لمحمدالحنفيالفقهفيالكبيرالجامعشرح:كتبهمن

الحسن.ابن

-أ870هـ،5-18)947أحمد،برهانابن

المعروفالوكيلمحمدبنعلىبنأحمدأم(.241

حنبليكانمحدث،أصولي،شافعي،فقيه.برهانبابر

عن:الفقهأخذ.أصشافعيامذهبإلىانتق!ث!المدهص

كتبأجمعت.الهراشيالحسنوأبيوالغزالىأسشاشىا

فيالمثلبهيضربكانالذكاء.بحدةوصفهعلىالتراجم

درس.وأصولهالفقهفيبارعاوكان،المش!ظرتحل

كبيرعددبهفانتفعبغداد،مساجدوفيالنظاميةبالمدرسة

هبةالحسينوأبوصافيبنالحسن:منهمالعلما،طلبةمن

كثيرةمؤلفاتله.وغيرهمسعيدوأبوالدينوشرفالله

إلىالوعولالتعجيزبم،الوسيطبمالأوسطالوجيز؟منها:

لبغداد.اللهرحمهوتوفيولد.الأصول

أهـ،أ-938)932إلهامي،الدينبرهان

فياشتركالملايو،منسيالمميزعيمام(.أ-119969

فيولد.أم459عامالاستقلالأجلمنالملايوكفاح

الوطنيللحزبزعيماأصبحأم459عاموفي،بيراق

شعبلاتحادالقوميةالمنظمةذلكفيوعاونتهبالملايو.

نإإذالملايو،اتحادتكوينضدالمنظمةكافحتوقدالملايو،

الزعيممنكلاأنإلا،بريطانيةمستعمرةيجعلهاهذا

بسببالمنظمةمنانسحباللملايوالوطنيوالحزبإلهامي

إلهامىالزعيمانضمأم569عاموفي،سيامميةخلافات

،الحزبلهذارئيساوأصبحللملايو،الإسلاميالحزبإلى

عاموفى.أم959عامالبرلمانفيعضواانتخبث!ا

الداخلى،الأمنقانونبموجبعليهالقبضتمام659

ماليزيا.إنشاءضدالتآمربتهمة

؟الدرافيديون(؟)السكانبوسطن:نظرا.اليرهمدون

(.المجتمع)طبقاتالهندوسية،المنغلقةالطبقة
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علىيوجدنفطحقلتضمبروجزيرة!جرير؟.يرو،

احتياطييقدرأستراليا.غربيسعاحلمنكم79مسافة

لتر.كيلو000.0/0831بحواليالجزيرةتلكفيالنفط

.أم649عامالجزيرةفىالنفطاكتشف

البحرمنطقةنباتاتمن،التحملشديدنباتاليرواق

والبوقيةالشاحبةالصفراءأزهارهتنبت.المتوسطالأبيض

سميكةفهيجذورهأما.خفيفةعناقيدفيالشكل

فىتنموورفيعةطويلةأوراقالبرواقولنبات.وبدينة

النرجسأوراقكبيرحدإلىوتشبهمجموعاتش!سل

.البري

.البريالنرجسأيضا:انظر

فىالبريالنباتان!:.الورقرقيقالبرواق

(.الورقرقيق)البرواقالعربيةالبلاد

البلادفيالبريالنباتانظر:الصدفي.اليروا!

الصسيفى(.)البرواقالعربية

لمعا.(م2791-5981)يميرفلاد،بروب

بدراستهاشتهرروسي)فولكلور(شعبيةموروثات

تطويرفيأسهمنحوعلىالشعبيةللحكايةالشكلانية

الشكلاني.البنيويالمنهج

جامعةفىوتخرجبروسياسبيرجبيترفيبروبولد

الألمانيةاللغتينفقهفيبدرجةام139عامبتروجراد

الثانويةالمرحلةتدريسفيقضاهافترةوبعد.والروسية

مدرلممانفسهابتروجرادبجامعةأم329عامفيالتحق

الموروثبدراسةقويااهتماماطورأنهغير.اللغةلفقه

بعنوانلأطروحةالدكتوراهعلىحصلحيثالشعبي

نفص!فيمحاضراذلكبعدينالخرافيةالحكايةأصل

.المادة

مورفولوجيابينهامنالمؤلفاتمنقلي!عددلبروب

التاريخيةالجذورأم(،)289الشعبيهالحكاية

الملحمةأم(،)469الروسيةالخرافيةللحكاية

لهأنكماأم(.!)55الروسيةالشعبيةالبطوليه

تعزيزفيغيرهامعأسهمتالتىالمقالاتمنالعديد

مورفولوجياالشهيركتابهفىلاسيما،بروبتوجه

الأدباستقلاليؤكدالذيالشعبيةأوالخرافيةالحكاية

ترجموقد.التاريخيولمسياقهالاجتماعيمحيطهعن

فيالعربيةوإلىأم579عامالإنجليزيةإلىالكتاب

لإبرأهيمأم869عامالمغربفيالأولىترجمتين

باقادربكرد!بيام98!عامجدةفيوالثانية،الخطيب

نصر.عبدالرحيموأحمد

جبالينئمنامميا،وسطجنوبفيمهمنهربروت

الجنوبإلىينحدرثم،الغربيةالجنوبيةبأوكرانياالكربات

الرومانية.السوفييتيةالحدودمنجزءايصيرحتىالشرقي

أوكرانيا.فيرينيمدينةشمال،الدانوببنهريلتقيوهو

كمأ01إلىللملاحةصالحوهوكم،008طولهيبا

رومانيا.جنوبفيليوفو،جنوبفقط

سدسدةإدىينتمىوفك،كيميائيعنصرالبروتاعتيئيوم

علىكل-العلماءمنفريقانقاموقد.الأكتنيداتعناصر

وليزأوتوهانفريقوهما،ام179عامالعنصربفصل-حدة

كرانستونوجون،سوديفريدرلكوفريقألمانيا،منميتنر

كلفيطبيعيةبصورةالبروتاكتينيوميوجد.بريطانيامن

فيأيضاصناعيةبطريقةإنتاجهويجري.اليورانيومخامات

.الجسيماتمسرعاتوفى،النوويةالمفاعلات

وعدده!!هوللبروتاكتينيومالكيميائيوالرمز

عمرنصفويبلغ.360،231الذريووزنه،19الذري

هناكأنوالمعروف.سنة33...استقرارانظائرهأكثر

وينصهر.بروتاكتينيومعلىتحتويكيميائيةمركباتعدة

.م15)275الحرارةدرجةعندالبروتاكتينيومفلز

.م(.ق)85-42جنيوسماركوس،بروتس

الإمبراطوراغتيالعلىساعدوقائد،رومانيدولةرجل

عارض.لهصداقتهمنالرغمعلىقيصر،يوليوسالرومانى

،وراءهفظل،الاستبداديةقيصريوليوسلممياسةبروتس

منه.التخلصعلىساعدحتى

انضمتقريبا،.مق48عامروما.فيولدأنهالمعتقدمن

الإمبراطورلمحاربةقيصرلوفدالمنافسالمسياسيبومبيإلى

علىالقبضوتم،وقتلبومبيهزم.الأهليةالحربخلال

سيسلباينعلىحاكماوعينهعنهعفاقيصرولكنبروتس

محاكمإحدىفيوقاضياحاليا(إيطالياشمالي)فيجول

بريتور.ضواحى

،لونجينوسكالمسيوسجايوس،الرومانيالحاكمأقنع

مارس15فيقيصر.اغتيالعمليةفيبمساعدتهبروتس

رجلا02منأكثرومعهبروتساغتال،.مق44عام

الروماني.الشيوخمجلساجتماعدخولهأثناءقيصر

شرقيإلىبروتص!وأرسلقوتهالشيوخمجلساستعاد

مناصبعدةفيتنقلحيث،الرومانيةالإمبراطورية

حكومية.

هم:أقوياءرومانيينثلاثةتحالف.م،ق43عامفي

أنطونيومارك(أوغسطسذلكبعد)سميأوكتافيان

ساعد.استبداديةحكومةوكونواليبيدوس،وماركوس

القواتتواجهتثملمحاربتهمجيشتكوينفيبروتس



نتيةتستالبروا376

عام)حاليا(اليونانشماليفيليبىموقعةفىالمتضادة

أعقبهاثم،بروتسلهزيمةالحربوانتهت.مق42

.انتحاره

الطوائ!مئاتعدىيطدقعاماسمالبروتستانتية

الإصلاححركةوليدةوالبروتستانتية.النصرانيةوالفرق

كلمةالبروتستانتوكلمةأوروبا.فيالمعروفةالديني

عاممرةلأولاستخدمتوقد،المحتجمعناهالاتينية

الكنيسةمحاولةعلىالألمانبعضاحتجحين!اأم952

بعدالاسمأطلقثم.اللوثرليننشاطمنالحدالكاثوليكية

اختلفتاكتىالنصرانيةأصفرقارالطواثفجميععلىذلك

عليها.وخرجتالكاثولي!جةالرومانيةالكنيسةمع

أصية.أصشمااوأمري!صاأوروبافىالبروتستانتمعظميعيش

الدنماركذلكفيبماأ!دولامنعددمذهبوالبروتستانتية

قوياأثراللبروتستانتيةأنكماوالسويد.والنرويجوبريطانيا

الأقطار.لتلكوالسياسىالثقافيالتاريخفي

البروتستانتمعتقدات

فيوالأرثوذكسال!صاثوليكمعالبروتستانتيشترك

جميعايكونونأشخاصثلاثةذيواحدبإلهالاعتقاد

يختلفونولكنهم،القدسوروحوالابنالأب:الثالوث

بالعلاقةيختصفيماوالأرثوذكص!الكاثوليكمنكلعن

اختلافهمإلىبدورههداأدىوقد،والإنساناللهبين

الكتابوسلطةالإلهيوالفضلالإيمانطبيعةبشأن

.المقدس

معتقدالبروتستانتيعارض.الإلهيوالفضلالإيمان

الصالح.والعملال!يمانطريقعنالخلاصفيالكاثوليك

طريقا-فحسب-الإيمانعلىالبروتستانتويركز

لا-البروتستانتمعتقدفي-الإنسانلأنذلك.للخلاص

ونيلاللهلإرضاءاللازمالعملمقدارمعرفةيستطيع

بسببنفسهخلاصلايستطيعأنهإلىإضافة،الخلاص

فضلالخلاصأنعلىالبروتستانتيؤكدثمومن،خطئته

أجلمنوموتهبالمسيحالاعتقادطريقعننيلهيتماللهمن

العمل.طريقعنلاالإنسان

الكاثوليكعندالعقيدةمصادر.المقدسالكتابسلطة

والبابواتالكنيسةمجالسوقراراتالمقدسالكتاب:هى

البروتستانت،أماوالعقائد.التعاليمأوبالمبادئومايعرف

الكتابهوللعقيدةالوحيدالمصدرأنعلىيركزونفإنهم

البروتستانتمنطوائفبعضأنمنالرغموعلى.المقدس

البشريوالعقلالشخصيةالدينيةالتجربةإلىتشير

المقدسالكتابفإن،العقيدةلاختبارمقيالمساباعتبارهما

لديهم.الدينيةللسلطةالرئيسىالمصدريظل

والطقوسالعبادة

البروتستانتطوائفلدىالعبادةمرامميمتتفاوت

طائفةأفرادعندرسميةوغيرعاديةاجتماعاتمابين

الكنائسلدىمنتظمةتفصيليةوطقوسالكويكرز

الطقوسفإن،الاختلافاتهذهمنالرغموعلى.الإنجيلية

مختلفة.غيرالجميعلدى

علىيركزونالبروتستانتمعظم.اللهبكلمةالإيمان

اللهأنلاعتقادهمالمقدسالكتابنصوصوسماعالوعظ

بالعقيدةويمدهمرنقاشهموصلاتهمقراءتهميحضر

الصحيحة.

اختلافمنالرغمعلى.المقدسةبالأسرارالاعتقاد

فإنهموعددهاالأسرارتلكطبيعةحولالبروتستانت

علىدلالةالتعميدأنأ-:معتقدهمحعسبيؤكدونجميعأ

العشاءأنب-.الشخصلعقيدةرمزأونصرانيةحياةبداية

الأخير،العشاءفىوكلماتهالمسيحأعمالإلىإشارةالرباني

المذنبين.عناللهلعفورمزالبروتستانتعندوهو

البروتستانتكنائسمعظمتؤكد.العبادةدورأهمية

للمشاركةوتشجيعهمالنصارىالدينرجالأعضاءدور

يشجعكما.والصلاةاللإنشادخلالمنالعبادةطقوسفى

إلىإشارة،الأبرشيةفىأعضاءالنساءترسيمالبروتستانت

.اليومالمجتمعفىالمرأةمكانة

تاريخيةنبذة

حركةمنالبروتستانتيةالطوائفمعظمانبثقت

ولكنأوروبا،فىقامتالتىالمعروفةالدينىالإصلاح

وتمثل.المورافيةكالكنيسةذلكقبلتأسيسهتمبعضها

الكنيسةداخلالتجديدإلىالدعوةقمةالإصلاححركة

الكتابترجمةمعالمهامنكانالتىالكاثوليكيةالرومانية

التعاليمجعلمما،المحليةاللغاتإلىاللالينيةمنالمقدس

إلىالعودةفيورغب،الناسمنكتيرمتناولفىالنصرانية

عهودهافىالنصرانيةبهااتسمتالتىوالبساطةالقيم

التقتالتيالدينيةالحركاتمنسلسلةظهرتثم.الأولى

اختلفتولكنها،المركزيةالبابالسلطةرفضهافىجميعها

ودينية.وسيامسيةوجغرافيةثقافيةلعواملنتيجةبينهافيما

خمسإلىجميعاالحركاتتلكتقسيمويمكن

.مجموعات

السادسالقرنفىالمحافظةالإصلاحيةالحركات

الكنيسةعنانشقتجماعاتالحركاتهذهتضمعشر.

الأساسيةالعقائدمنبكثيراحتفظتولكنهاالكاثوليكية

لتاريخوفقاالحركاتهذهبينومنالكنيسةلتلك

لوثر،مارتنلتعاليموففاتأسيسهاتموقداللوثريةظهورها:

انتشرتالتىالبروتستانتيةالحركاتوأكبرأوائلمنوتعد
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الإهمحكندينافيةالأموبينألمانياشمماليفىشديدةبسرعة

ويتفقعشر.السادسالقرنمنالعشرينياتخلال

الكتاببسلطةالإيمانأهميةعلىعمومااللوثريون

شكلعلىكبيرا،اختلافااختلفواولكنهمالمقديع!،

إلىالاختلافاتتلكوأدت،الكنيسةوحكومةالطقوس

المشيخيةأوايرصلاحيةأيضاوهناك.عديدةطوائفنشأة

المصلحين،مناثنينتعاليممنكبيرةبدرجةتطورتوقد

كالفنوجونأم(532-أ)484هولدريتشزوينجلى

عشرالسادسالقرنعشرينياتففيأم(.ا-5564)90

منتطرفاأكثربإصلاحاتالقيامعلىزوينجليشجع

كلفيكبيرةبدرجة،تعاليمهأثرتوقدلوثر.إصلاحات

فيأتباعهوعرفوأسكتلندأ،وهولنداوفرنساإنجلترامن

باسمفرنساوفي)المتطهرين(البيوريتانباسمإنجلترا

تعاليمإدخالعلىنكسجونعملكماالهوغونيين.

أسكتلندا.إلىكالفن

إنجلترافيبدأتفقد،الأسقفيةأوالأنجليكانيةآما

فيهأعلنالذيام534لعامالسيادةلقانوننتيجة

بذلكالبابا.وأصبحعناستقلالهالثامنهنريالملك

ظلانهورغمإنجلترا،فيللكنيسةالأعلىالرأس

فإنه،مثلهمالبروتستانتأفكاريشجعولمكاثوليكيا،

ونتيجة.الإنجليزيةاللغةإلىالمقدسالكتاببترجمةأمر

تأسعستللدماء،وسفكطويلجدالوبعدلذلك

أسمستأم955عاموفيإنجلترا.فىالإنجيليةالكنيسة

البروتستانتيةمنمعتدلآنموذجاالأولىإليزابيثالملكة

بالأنجليكانية.بعدفيماعرف

السادسالقرنينفيالراديكاليةالإصلاحيةالحركات

الصغيرةالدينيةالفرقبعضاختلفتعشر.والسابععشر

البروتستانتيةوالكناشالكاثوليكيةالكنيسةمنكلعن

البروتستانتالمصلحينأنهؤلاءرأىوقد.الكبيرة

الكنيسةإصلاحفيالكافيالمدىإلىيذهبوالمالمحافظين

المحافظةالإصلاحاتتلكرفضواثمومن،الكاثوليكية

الحركاتتلك.ومنبهمخاصةعبادةطقوسوكونوا

وكذلكوالكويكرز،العمادبتجديدالمطالبونالمتطرفة

والهزازون.الانفصاليون

عشرالسادلرالقرنينفيالحرةالكنيسةحركات

تطورتاحركتينمنالمجموعةهذهتتكونعشر.والسابع

)المستقلون(الأبرشانيونهماالمتطرفينكنائسمن

منالأخيرةالسنواتخلالأنهوالواقع.وا!لعمدانيون

البيوريتانمنطوائفعارضتعشرالسادسالقرن

عنهموانفصلواالأنجليكانية،الكنيسةسياساتبعض

وعرفوا.الداخلمنإصلاحهاإمكانيةبعدملشعورهم

المستقلين؟بالأبرشانيينيعرفونأصبحواثمبالانفصاليين

إدارةفيوحقهامحليةجماعةكلباستقلاللإيمانهم

منجماعةالإنجليزيسميثجونالقسوقادكنيستها.

ممن،فقطالكبارتعميدإلىودعاهولندا،إلىالانفصاليين

جماعتهوسميت،معتقداتهمعنالتعبيريستطيعون

فيالحرةالكنيسةحركاتانتشرتوقد.بالمعمدانيين

وجماعةهوبروستروليمفأنشأأمريكا،مستعمرات

أنشأكما،ام062عامبليموثمستعمرة،انفصالية

بروفدنسفيمعمدانيةكنيسةوليامزروجرالدينىالقائد

العشرينالقرنبدايةوفيايلاند.رودمستعمرةفي

الولاياتفيبروتستانتيةطائفةأكبرالمعمدانيونأصبح

الأمريكية.المتحدة

تطورتعشر.الثامنالقرنفيالميثوديستحركة

أوروبافيبدأتالتيالتقوىدعاةحركةمنرئيسيبشكل

التقوىدعاةحركةأكدتوقدعشر.السابعالقرنخلال

بوصفهاوالأخلاقالشخصميةوالتقوىالورعأهميةعلى

.العقيدةعنحقيقياتعبيرا

الإنجليزيالدينرجلبدأعشر،الثامنالقرنبدايةوفي

تؤكدالأنجليكانيةالكنيسةفيإصلاححركةويزليجون

باستجابةيقتنعولم،الشخصيةالدينيةالتجربةضرورةعلى

حركةأم474عامنظمثمومن.لإصلاحاتهالأنجليكان

وقتفيانتشرترإنجلترافيبسرعةنمتالتى،المنهجيين

.المتحدةالولاياتفيمتأخر

والعشرين.عشرالتاسعالقرنينفيالوحدةحركة

،النصارىمنكثيرأظهرعشرالتاسعالقرنمنتصفمنذ

خلافاتهم،تجاوزفيالرغبةالبروتستانتبينهمومن

وإلى،البروتستانتطوائفتوحيدإلىالدعوةوظهرت

والكاثوليك.الأرثوذكسوبينبينهمالاتحاد

لإتاحةالإنجيلىالتحالفأنشئام846عاموفي

منتصفوفي.النصارىبينوالصداقةللحوأرالفرصة

النصارىالشبابجمعيةانشئتعشر،التالمحالقرن

العالميالاتحاددعاأم598عاموفيوالنساء.للرجال

نشرطرفعنللبحثالطلاببعضالنصارىللطلاب

.الطلاببينالنصرانية

وحدةنحوالاتجاهأصبح،العشرينالقرنبدايةومع

.أم489عاموفي.المسكونيةبالحركةيعرفالنصارى

المنظمةوهى،العالميالكناشمجلسالكناشقادةكون

فيالكنائسجميعبينوالوحدةالتعاونعلىتعملالتى

خطابهفىالسادسبولالباباعبرام659عاموفي.العالم

الثانيالفاتيكانبمجمعيعرفمسكونيمجمعنهايةفي

منكثيررحبوقد.النصارىبينالوحدةإلىالحاجةعن

روحعنالبابابعباراتآخرونونمسارىالبروتستانت

المجمع.ذلكفىالوحدة
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الموسوعةفىصلةذاتمقالات

اللوثريالدينيالإملاح

توماسكراممر،اللوثريالدينيالإصلاخ

هيولاتيمر،وليم،تدل

مارتر،ترا!لمجكولاس،ريدلى

البروتستانصالمعاهدونهولدرشش،رويسجلي

أضلاتودوااضسعةاالموادالعمادبتحديدالقائلون

حودكالف!،

ديليص،لىلكتوميلا

لىحو،كص!لو

جون،هس

حون،ي!طورو

يكلميودا!ا

المتأخرةالأوروبيةالبروتشاته

ش!تشا،يرفي؟لوأ!،تيلتمزحركة،أكسفورد

لىحو،لييزوسحق!،ا!وارلى،رت!ا

جورص!،يتميلداواآو،ثبو

الأمريكيةالبروتستاتية

اصصراليةاإحياءحةحراليوريتادبيكرماري،إدي

الكمرىالصحوةأليري:اجم،تمتماليع!راسحيس،أسبوري

سلي،مهاجراشيمو،بر

الروتستانتيةوالطوائفالكنائس

ئ!مهح!اا،اهـاعوكيتصميسة،الإأكيةاالتحمعاتالأدرشاليولى

امعمداليو-اسدوحر!ولىاالبروتستاتيةالأحوة

ا!ساهـىا-اطوحديهوهشخودلأمالمجونا

الميتودصستالسصراليةحاليةالررعل!اءالأميمم

ا!راروداالمحشيحيةال!صيسةالأنجليكايهولىا

لىتيوترلهوايكررل!صاشكا،ل!شالشكوا

البروتستانتيةالمنظمات

العاليولىالحدعونيون

الحلاصحيمق

العالم!ال!صنائسمحلس

صلةذاتأخرىمقالات

الروتستاشكيةالأحلاق

الدييةالحياة

أعاثواجحيةاماسةالروأحصيسةا

منأيرلمديسياسي(.-م491)7صن،بروتن

أيرلنداجمهوريةلوزراءرئيساأصبحجطيل،فاينحزب

برئيسسعيا!ميةفضيحةأطاحتأنبعد،أم499عام

بروتنشكلرينولدز.ألبرتفيلفيناحزبوزعيمالوزراء

والديمقراطيالعمالحزبيمعالائتلافيةحكومته

عضواانتخب.بكورنلزتاونميثفيبروتنولد.اليساريين

كان.سناالأعضاءاأصغروكان،أم!6!عامالبرلمانجم!

مأ829إلى8191عاممنأيرلندالجمهوريةللماليةوزيرا

وزيراوكان.أم879إنى8691عاممنأخرىمرةثما

.أم869إلى8291عاموالصناعةللطاقة

لحزبهرئيساثم،أم879عامحزبهلرئيسنائباانتحب

.أم099عام

فيالموجودةالحيةالمادةيعنيمصطلحاكولوبلارم

المحدثين،الأحياءعلماءأسدىالاستعمالقليلوهو.الخلية

وظائفعالممرةلأولاستعملهوقد.دقية!غيرلأنه

وقد.أم983عامبيركنججوهانزالتشيكىالأعضاء

تتكونالحيةالأشعياءكلأنأ!قتاذلكفيالعلماءعرف

بيركئكلىوأطلق.هلاميةمادةعلىمحتويةخلايامن

كلمتينإلىأصلهيعودأ!ذيابروتوبلازماسمالمادةهذه

أنهعلىللدد!لةأوأولاالتشكلأوالتكونتصيانيوكانيت!ت

.الحياةكطالجوهريةالمادة

والتقنيات،القويةالمجاهر!سشفتالوقتذلكومنذ

العلماءوتوصل.الخليةبنيةعنالمزيدالمتقدمةأسيوكيميائيةا

مركبمزيجالوا!فيهيأطحلاياالهلاميةالمادةأنإلى

المزيجهذاتركيبيتفاوتر.أخرىوموادالبروتيناتمن

اخر.إلىخليةجزءومنالخلايامنمختلفةأنواعبين

الحاضرالوقتفىالبيولوجيونيستخدملذلكر

البلازماوغشاءوالنيوكليوبلازمالسيتوبلازمتمصصلحاا

الخلية.انظر:.الحيةالخليةلمادةالختلفةالأجزاءاصهمفأء

نوعمنمادةلوصفأحياناتوبالأزمبىهـومصصلحأايستخدو

منمرحلةشيالخليةتمحيصاأتشقصهأسذياأطزخاأعفنا

حياته.دورة

محادثاتمحضرعلىتحتويوثيقةاليروتوكول

الدبلوما!ميينأنالوثيقةتوضح.دللومالمحيونممثلونيجريها

حكوميةوثيقةفاشبروتوكول،مهمةمسائلعلىاتفقواقد

الح!ضماتتقرهاحتىالمعاهدةمستوىإلىلاترقىأنهاإلا

أيضايعنيبروتوكولوالاصطلاح.المعاهدةانظر:.المعنية

الدولة.لمراسم(الصحيحة)الطرقالتشريفاتقواعد

ويشكل،الشحنةموجبذريتحتجسيمابو!ن

وتكون.العاديةالهيدروجينذرةنواةواحدبروتون

تسمىأخرىذريةتحتجسيماتمع-البروتونات

.النيوترونانظر:.الأحرىأسذراتاكلئويات-نيوترونات

مننفسهالعددواحدكيميائيعنصرمنالذراتولكل

العددالذراتفياخبروتوناتعددويسمى.البروتونات

للعنصر.الذري

وال!لكترونات،البروتولاتمنمتساوعددعادةوللذرة

تحيطالتيالسالبةالكهربائيةأستمحنةاذاتالجسيماتوهي-

ال!!ربائيةالشحناتمنوحدةبروتونكليحم!.بالنواة

الشحناتمنوحدةلىأ!خررإك!ويحمل،الموجبة

كهربائيا.محايدةفالذرةلذأسكر.أسسالبةاالكهربائية

تسمىأساسيةجسيماتمنالبروتونيتكون

حواليالبروتونقص!!ويبلغ.الكواركانظر:.كواركات
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البروتونكتلةوتقدرمليمتر..،...........أ

.2ثمصفرا23يمينهاعلىعشريةبفاصلةبالجرام

لأولالبروتونفينفيلهلمالألمانيالفيزيائيلاحظوقد

الفيزيائىيدعلىبدقةتحديدهوتم،أم209عاممرة

واعتقد.ام609فيتوماسجوزلجفالسيرالبريطانى

إلىطبيعياتتف!صكلاالبروتوناتأنالبدايةفيالعلماء

التيالكبرىالرياضيةالنظرياتأنغير،أخرىجسيمات

أتاحت،العشرينالقرنمنالسبعينياتفىظهرت

علىتؤثرالتيالأساسيةالقوىعنجديدةكشوفات

فقد.الموحدةالكبرىالنظرياتانظر:ونوياتها.الذرات

وهناكالبروتونتفككبإمكانيةالن!ياتهذهتنبأت

التفكك.هذاعنللكشففيهاالعمليجريتحارب

القلون.بمالباريونبمالذرةبمالإلكترون:أيضاانظر

بشحنةالمشحونالنطرهوا!اداليروقون

كلأنالفيزيائيونويعتقد.البروتونلشحنةمضادة

وهي.المف!ادةالجسيماتهذهمثللهاالذريةالجسيمات

يصطدموعندما.البروتونكتلةنفسولهاالشحنةسالبة

بعضا،بعضهمايدمرانفإنهما،والبروتونالمضادالبروتون

عامالمضادةالبروتوناتاكتشافتم.طاقةمطلقين

.البروتونانظر:.مأ!55

منمجموعة.الفرطيسأيضاوتسمىاليزوتيسثا

وأحيواناتبوصفهاتصنيفهايمكنلاالتيالحيةالكائنات

الخليةذاتالكائناتالأحياءعلماءبعضيصنف.نباتات

ضمنمعينةوطحالبوالأولياتالدياتوماتمثلالواحدة

وأعشاباالفطرياتآخرونإليهايضمبينما.المجموعةهذه

تتخصصلامماالخلايامتعددةوكائناتمعينةبحرية

.محددةمهامأداءفيخلاياها

مأ866عاممرةلأولالبروتيستافكرةعنتحدث

إلىوضم.هيكلهنريخإرنمستالألمانيالحيوانعالم

فيهابماالحيةالكائناتمنعديدةأنوأعامجموعتها

علماءبعضفإناليومأما.والإسفنجيات،الفطريات

الخليةذاتالكائناتعلىالمجموعةيقصرونالأحياء

والعضيات.عضياتومحددةنواةلهاالتيالواحدة

علماءمنكثيرويصنف.معينةبوظائفتقومتركيبات

نواةلهاليستالتيالواحدةالخليةذاتالكائناتالأحياء

وتتكاثرمونيرا.تسمىمجموعةفيعضياتأومحددة

فيهاتنقسمعمليةوهى،الفتيليبالانقسامالبروتيستاأكثرية

بعضوتتكاثر.منفصلتينخليتينإلىواحدةخلية

جنسئا.البروتيستا

.الأوليات،الدياتوم،الطحالب:أيضاانظر

المهمةللأغذيةالثلاثةالرئيسيةالمكوناتأحداليروثين

.والدهونالكربوهيدراتهماالآخرانوالمكونان،للجسم

النباتلحياةأساسيةوهىخليةكلفيالبروتيناتتوجد

التربةفيموادمنالبروتيناتيبنيفالنبات.والحيوان

منالبروتيناتعلىوالحيواناتالبشرويحصلوالهواء.

العاليالمحتوىذاتالأغذيةوتشمليأكلونها.التيالأغذية

والحليب.واللحموالسمكوالبيضالجبنالبروتينمن

جميعتحتوي.للبروتيناتالكيميائيالتركيب

والنيتروجينوالهيدروجينالكربونعلىالبروتينات

علىأيضاالبروتيناتبعضتحتويوقد.والأكسجين

كبيرةجزيئاتوالبروتينات.والكبريتوالفوسفورالحديد

الحموصتسمىأصغروحداتمنمصنوعةمعقدة

طويلةسلاسلداخلمعاالأمينيةالحموضوترتبط.الأمينية

مستقيمةالببتيداتمنوالقليلالببتيد.عديدةتسمى

الأبعادثلاثيةأشكالإلىينثنيأغلبهالكنالسلسلة

السلاسلمنأكثرأوسلسلةمنالبروتينويتألف.ومعقدة

الببتيدية.

منآلافتركيبفيأمينياحمضاعشرونيدخل

ولكي.الإنسانجسميحتاجهاالتيالختلفةالبروتينات

إمدادعلىالجسمحصولمنلابدالبروتيناتتلكتتكون

الأمينيةالحموضوبعض.الحموضهذهجميعمنكاف

الجسميستطيعلاالأساسيةفالأمينيةالحموالمسماة

ويحتاج.متنوعةأغذيةطريقعنتوفرهامنولابدإنتاجها

بينماأساسيةأمينيةحموضثمانيةإلىوالأطفالالكبار

المتبقيةالأمينيةالحموضأما.تسعةإلىالرضعيحتاج

الجسمفيستطيعالأساسيةغيرفالأمينيةالحموالمسماة

تصنيعها.

هيالبروتيناتمصادرأفضل.الطعامفيالبروتينات

وتسمى.والحليبواللحموالسمكوالبيضالجبن

الكاملةالبروتيناتالأغذيةهذهفيالموجودةالبروتينات

الحموضجميعمنكافيةكمياتعلىتحتويلأنها

)نباتاتوالبقولياتالحبوبتزودكما.الأسا!ميةالأمينية

لكن،بالبروتيناتوالخضرأواتوالمكسراتالبازلاء(عائلة

تفتقرلأنهاالكاملةغيرالبروتيناتتسمىالبروتيناتهذه

الأمينيةالحموضمنأكثرأوواحدمنكافيةكمياتإلي

البروتيناتمننوعينمنمكونةتوليفةوتستطجع.الاساسية

الحموضمنكاملبمزيجالجسمتزودأنالكاملةغير

غيربروتينكليحتويأنيجب،ذلكولتحقيق.الأمينية

الأساسيةالأمينيةالحموضمنكافيةكمياتعلىكامل

قليلة.بكمياتالكاملغيرألاخرالبروتينفيتوجدالتي

مثلالحبوبأنواعأحددمجيمكن،المثالسبيلفعلى

الفولأوالبازلاءمثلالبقولأحدمعالقمحأوالشعير
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مختارةأغذيةفيالبروتينكمية

التيالأعديةفا.تحتويهالذ!باضوت!!ولوعيةك!يةفىالأغذيةتحتلص

الأمييةاالحموضرحميعم!!اليهكميةتعطىكاملةلروتيناتلها

المقدارإلىتفتقركاملةعيرلروتياتبهاالتىوالأعدية،الأسا!سية

توليفاتتستطيع.الأمييةالحموصهدهم!أكثرأوحمصسالكافى

متواردسمريحأعطاءاحساملةاعيرالبروتياتمنصحيحة)تركيبات(

الأميمية.الحموص

كاملةبروتيناتبهاأطعمة

!ري(2391%ممفرخ)سمك

!

.3./35الدكاملحليب

!

25%متويلقريلحم

!

%ا3سص

،23%كاصميرد)ئتئكاكافول

.لمء،4يمازلاء

الصحئالاتزانلإعطاءمعاتناولهمامنولالد،السوداني

الأمينية.للحموض

وكذلكالبروتينمنمزيدإلىوالأطفالالرضعيحتاج

.المرضعاتوالأمهاتالحواملأطنساءبالنسبةالحال

الطهاقةنقصالطعامفىالكافيغيرالبروتينيسببوقد

وقد.للمرضضعيفةومقاومةمأمونغيرأوبطيئاونموا

فيهاتتجمع)حالةالأوديماإلىأيضاالبروتيننقصيؤدي

وفي.الأنسجةانتفاحمسببةالجسما(أنسجةفىالسوائل

بمرضوالأطفالالرضحعمنالعديديصاب،الناميةالبلدان

الغذاءمنضشيلةكميةلتناولنتيجةالكواشيوركريسمى

تسببوقدتناولها.عدمأوكاملةبروتيناتعلىالمحتوي

النهاية.فيوالموتالكبدعلىضرراالشديدةالحالات

الكواشيوركر.:انظر

تكون.البروتيناتمنالجسميستفيدكيف

.الإنسانجسمفىخليةكلمنكبيراجزءاالبروتينات

خلاياإصلاحوتجديدوحفظبناءفيمهمةبذلكوهي

،والعضلاتوالغضاريفالعظامخصوصا،الجسم

تسمىبروتيناتعلىخليةكلتحتويذأكإلىوبالإضافة

وبدونها،الكيميائيةالتفاعلاتتسرعالأنزيمات

معينةبروتيناتوهناكبوظائفها.تقومأنالخلايالاتستطيع

علىالدميحتوي،المثالسبيلفعلى.محددةبأعمالتقوم

ويساعد.والهموجلوبين)الزلال(الألبومينمثلبروتينات

طريقعنالجسمسائلاتزانعلىالمحافظةفىالألبومين

فيحملالهيموجلوبينأما.الدمفىبالماءالاحتفاظ

الأجسامأما.الجسمخلاياإلىالرئتينمنالأكسجين

الجسمحمايةعلىتساعدالدمفيبروتيناتفهي،ا!لفمادة

الهورموناتتسمىكيميائيةموادوهناك.الأمراضمن

والتطورالنموعملياتفيتتحكمبروتيناتمعظمها

والتكاثر.

منالطاقةمناحتياجاتهمعظمعلىالجسمويحصل

أيضاالبروتيناتيستحدمأممنهوالدهود،الكربوهيدرات

الكربوهيدراتلاتستطععندماالطاقةعلىللحصول

وتنئالبروتينات.الطاقةمنباحتياجاتهتفيأنوالدهون

المقدارنفصأيجراملكلالطاقةمنسعراتأربعةحوالى

.الكربوهيدراتبهتساهمالذي

الهيدروكلوريكحمضيجعل،البروتيناتتناولبعد

ثم(،وتتكتل)تغلظتتخثرالبروتينجزيئاتالمعدةفي

حموضإلىوالأهمعاءالمعدةفيالموجودةالأنزيماتتحللها

وتقوم.الجسمخلالوتنتق!!الدمفيتضتصمنفردةأمينية

إلىوتحويلهاالأمينيةالحموضبتركيبالجسمفيخليةكل

الحمضالعمليةهذهفيويتحكمتحتاجها.التيالبروتينات

مادةوهىأ(،ن)دالأكسجينمنقوصالريبيالنووي

حولالمعلوماتمنوللمزيد.خليةكلنواةفىتوجد

الخلية.ان!:،البروتيناتبإنتاجالخليةقيامكيفية

لأنالبروتيناتعلىاليوميالغذاءيشتملأنولابد

لكنلاحقا.منهاللاستفادةتخزينهالايستطعالجسم

كربوهيدراتإلىالجسميحولهاالزائدةالبروتينات

منكافيةبروتيناتعلىالجسميتحصللموإذا.ودهون

الكبدخلايامنبروتيناتيستخدمفإنه،المتناولالغذاء

لهذهالمتواصلالجسمواممتخدام.العضلةوأنمسجة

دأئم.بشكلالأنسجةبهذهيضرقدالبروتينات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الرلالالحلوتيرلأنقردرولىا

اعذاءامخزونالحيلاتينالأنريما

ثةا!رااالحلي!الحيص

الأ!ينىالحمضاضغديةا

الحياةالحر
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النظير،(بمإيضاحي)رسمالذرةانظر:.البروتيوم

)خواصه(.الهيدروجين

يبلكددأخاذ،طبيعىجمالذاتبلجيكيةمدينةيروج

كم09بعدعلىالمدينةتقع.نسمةأ724.16سكانها

بروجتشتهربلجيكا.انظر:.بروكسلغربيشمال

معظميعمل.والمعادنوالمنسوجاتالدانتيلبمنتجات

بناءوصناعةوتقطيرهاالخمورصناعةفيالمدينةسكان

والسياحة.وإصلاحهاالسفن

يتخللالجسور.مدينةالقديمةالمدينةهذهاسميعني

تجذببها،الجاريةالقنواتشبكاتالجسورمنالعديد

الوسطىالعصورإلىتاريخهايرجعالتيالمدينةهذهمباني

ولقاعةالزوار،الجميلةومنحوتاتهاالتشكيليةبلوحاتها

برجالميلاديعشرالثالثالقرنفيبنيتالتيالعسوق

طرازعلىبنيتالتيالمدينةقاعةأماجرسا.47بهجرسي

.الميلاديعشرالرالغالقرنفيبنيتفقدالقوطيالعمارة

بينالمدينةازدهرت.م865عامبروجمدينةأسمست

أوروبافىمدينةأهموكانتام426وأم042عامي

أنظر:،الهنزيةالعصبةمعالتجارةتبادلت.آنذاكقاطبة

البندقية.بمالهنزيةالعمبة

الكريمالقرآنسورمنالبروجسورة.سورة،اليروج

.والثمانونالخامسةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

البروجتسميتهاجاءت.ايةوعشروناثنتانآياتهاعدد

به.صدرتالذيللقسم

العقيدةلحقائقتعرضتالكريمةالسورةهذه

حادثةأ!ريمةاالسورةعليهتدورالذيوالمحور،الإسلامية

سبيلفىبالنفسالتضحيةقصةوهيالأخدودأصحاب

.وال!يمانالعقيدة

الهائلةالنجومذاتبالسماءبالقسمالسورةابتدأت

وباليوم،الأفلاكتلكفيهاتدورالتي،الضخمةومداراتها

لأولئكوالإنذارالوعيدذلكتلاثمالمشهود،العظيم

أعدائه.منالانتقامعلىاللهقدرةعنتحدثتثمالفجار.

ومافرعونالجبارالطاغيةبقصة،الكريمةالسورةوختمت

.والطغيانالبغيبسببوالدمارالهلاكمنوقومهأصابه

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(،وسوره

ومضيمةمبايضأساساتنتجههورموناليرو!جسترون

الغدةتنتجهكما.الخصوبةلمشواتأثناءالحيواناتإناث

الذكور.فيوالخصيتانالإناثفيالكظرية

المرأةرحمإعدادفيمهمادوراالبروجسترونويؤدي

أحديفرز،الشهريةالحيضدورةمنتصفففي.للحمل

فيتغيراتهذهالإبماضةعمليةوتسبب،بيضةمبيضيها

فيرتمالبروجسترونمنكمياتيفرزتجعلهبدرجةالمبيض

وينشطيوما.21-ا.بينتتراوحلمدةالدمفيمعدله

الخصبةالبيضةلتتمكنللرحمالمبطنالغشاءالبروجسترون

يتوقفالحمليحدثلموإذا.الرحمبجدارالالتصاقمن

ويتحلل.البروجسترونمنعاليةمعدلاتإفرازعنالمبيض

الدمخروجأثناءالجسممنويخرجللرحمالمبطنالغشاء

الحيض.انظر:.بالحيض

بعدالمرأةدمفيالشويةالبروجسترونزيادةوتتسبب

ترتفعفمثلا.الجسمبوظائفدوريةتغيراتفيالإباضة

حساسا.أويصبحالثديشضخموقدحرارتها،درجة

البروجسترون.منكبيرةكمياتالمشيمةتفرزالحملوأثناء

استرخاءعلىالبروجسترونمنالمرتفعالمعدلهذاويحافظ

ان!:.موعدهعنمبكراالجنينلايولدحتىالعضلات

المشيمة.

لمعاجةكعقارالبروجسترونالأطباءويستخدم

عدمأوالحيضماقبلتوترمثلالتناسلىالجهازاضطرابات

منألاصطخاعيةالأشكالوتستخدم.الشهريةالدورةانتظام

بالأستروجيتاتدمجهابعدأوبمفردهاالبروجسترون

الأستيرويد.انظر:.الحملمنعأقراصفيالاصطناعية

رسامام(.956أ-)525الأكبربييتر،بروجيل

اليومية،الحياةمنومناظردينيةموضوعاترسمفلمنكي

بروجيللوحاتبعضتشتملللحفر.تصميماتوابتدع

منكبيرعددفيهايظهردقيقةتفاصيلبهاأعمالعلى

رقصةاللوحاتهذهمن.جماعيةاحتفالاتفيالفلاحين

رقصةام(،)566العرساحتفالأم(،)566الفلاحة

الأخرىلوحاتهبعضتتضمنام(.كما)566العرس

فيالمشتركينبالفلاحينمملوءةوحقولالحدائقمناظر

:اللوحاتهذهأمثلةومن.مختلفةمتعددةنشاطات

أمثالأم(،)955الكبيروالصومالمرفععيدبينالمعركة

أم(.056)الأطفالألعابأم(،)955هولندامن

عنتفصيليةبياناتالألوانالواضحةاللوحاتهذهتصف

بروجل.وقتفىوالأزياءالحياة

قصارأشخاصاالفلاحينلوحاتهفيبييتربروجيلرسم

فيوالفظاظةالغلظةعليهمبدتوقد،ممتلئينالقامة

الأمثالاللوحاتهذهتعكس.وأشكالهممظهرهم

تصرفاتفيتظهرالتيالحماقاتعنالمعبرةوالحكايات

المغزىبروجلاعمالبعضتوضح.عامةوالبشرالفلاحين

منالاخربعضهافيوتظهر.البشريةلتصرفاتالأدبي

عنمضحكةلمساتوأحيائالطيفةملاحظاتلوحاته

البشرية.الطبيعة
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شل!جكة.سلدةزاقعم!الأطمالاامحابألوحةرسمالأكبر،بروجيلبييتر

فهيتقريبا(،أم)562الموتعلىالانتصارلوحتهأما

فييظهر.نظرهوجهةمنالأخلاقياتعناأطرمثال

إلىوتسحبهمأصاساتقتلعظميةهياك!!اللوحةهذه

علىبروجيلمنتعليقاأ!وحاتاهذهتمثل.الجحيم

الوقتذلكفيمكاناأخذتالتيالغربيةالديحيةالحروب

تأثرتربما.الموتمواجهةقبلأجتهذبواللناسإنذاراأو

الهوأصديأ!رممامالتشاؤميةبالصوربروجيلأ!حات

.بوشهيرونيماس

اللوحاتمنمجموعةأم565عابمفيبروجيلأكمل

هذهمنخمسزالتولا.الاربعةالأصولافيهايصف!

آوالفلاحوداللوحاتهذهفييظهر.موجودةال!وحات

والحبال،والتلالالحقولوخلفهماالجميلالخلاءفييعملون

كاملةبعنايةبروجيلصوروقد.الأفهتافيالممتدةوالأنخار

فص!كلخلالالمميزةأطبيعيةاوالصفاتالفلاح!تأنشطة

السنة.فصولمن

كبيراجزءاقضىبلجيكا.أوهولندافيلروجيلولد

بانتوربالخاصةالبلجيكيةالمواقعفييعملحياتهمن

حلالمنكبيرةشهرةحياتهفيبروجيلاشتهر.ولراس!!

لهكان.أعمالهفيهااستخدمتأخياالمحفورةأ!ورا

رسامينأصبحاوقدبيتر،الأصغرواجانكبرالأ،ولدان

شهيرلن.

بابل.برجبمالتشكيلىالتصويرأيضا:انظر

ميخالوفتشألكسندر،بروخروف

بالاشتراكا!شطاعروسيفيزيائيعال!ا(.-أم19)6

وضعأم539عامباسوفلايني!صالروسيالعالممع

موجاتلتضخيمالجزيئاتطاقةلامعتخدامأ،س!1

المضخماتهذهلتشغيلمطورةطريقةنشراوقدالراديو.

وبسببالميزر.ان!:.أم559عامالميزرتسمىالصموتية

معمشاركةالفيزياءفىنوبلبحائزةالعالمانفازالإنجازهذا

.أم469عامتاونزتشارلشأاللأمريحياالعالم

عاموفيبأمعتراليا.أثرتونشيبروحروفوأسد

للفيزياءلبييديفبمعهدفيزيائياباحثاأصب!!،أم469

عامللمعهدالتالغالتذلذبلمعم!!رئيساوأصتىبموسكو.

.أم739
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الرل!عرعةبيندلعلاقةتقديرهيالر،حبرود!

علىللريحالجسمانيةبالتأثيراتيتعلقفيماالحرارةودرجة

شمخصجسدتجاهتهبالتيالباردةفالريحبمالحيةالكائنات

زادتوكلما.أدنىالحرارةدرجةوكأنيحستجعلهما،

للحرارةالجسدفقدانصرعةكانت،الريحهبوبسرعة

الريح.سرعةبتزايدبالبردالإحساسيتزايدولذلكأكبر.

،م215الحرارةدرجةتكونعندما:المثالممبيلوعلى

حرارةدرجةفإن،الساعةكماأ6بسرعةتهبوالريح

الريحبهبوبأنهيعنيوذلك.م-523تساويالرياحبرودة

الناسفإن،م251حرارةدرجةفىكم/الساعةأ6بسرعة

الحرارةدرجةتكونعندمانفسهاالبردشدةيحسون

ساكنة.وإلريح،م3-2

لأنوذلكللبردبممضبوطاقياساالرياحبرودةتعدولا

تجعلانالل!تالوحيدتينالحالتينليستاوالريحالحرارةدرجة

،الثيابالمبللأوالنحيففالإنسانلالبرد.يحسونالناس

بيد،غيرهمنأكثربالبردويحص!الحرارةمنأكبرقدرايفقد

أفضلفكرةتعطيأنيم!ش،الرياحبرودةحرارةدرجاتأن

مقياسقراءةتعل!مماأكثرالبرد،شدةبمدىالإحساسعن

منالرياحبرودةقياساتطورتولقدوحدها.الحرارةدرجة

.أم939عامفيالجنوبيةالقطيةالمنطقةفيأجريتتحارب

وتقعوالمستنقعاتالضحلةالبحيراتإقليميرودر

وشمال،نورفوكفىلإنجلترا،الشرقيالساحلمنبالقرب

والمستنقعاتالبحيراتهذهمنكلويعرف.سفولك

وتتدفقالفسيحةبالسهولالمستنقعاتوتحيطبرودباسم

ويفنيونهربورنهرمثلالمنطقةهدوءعبرالأنهارمختلف

الماء،طيورأعشاشمنكبيرةأعدادهناكوتوجديار.ونهر

المراكبركوبفيإجازاتهمالناسمنآلافويقضي

البرودز.منالاسماكوصيد،بالزوارقوالطواف،الشراعية

بإنجلترا،نورفوكفيمحليةحكومةمنطقةلاللىيرود

وهمالسكانمعظمويتجمع،نورويتششرقشمالوتقع

أما.نورويتمقحولالريفيةالمناطقفىنسمة401لأء..

برودوتحتوي.والسياحة،الزراعةفهيالرئيسيةالصناعات

صالةوبهانورفوكفيالفعسيحةبعفالسهولعلىلاند

يحتويكما.الوطنيةالوصايةتحتالتيوالأملاك،بلكلنج

.للإجازاتروكسهاممنتجععلىالحي

.نورفوك:أيضانظرا

أمريكيمخترعأم(.-851898)5وليمبرور،

ككاتبمهنتهإليهأوحقوقد،الجمعآلةبتطويرهمشهور

المستخدمةالعمالةلتوفيرجهازإلىالحاجةبمدىمصرفي

آلةاختراعفيمشواتفأمضى،الحساباتتدوينفي

اختراعاسجلأم888عاموفي.بالمطلوبتفيحاسبة

أسسابقة.االآلاتمنأكبربصفةعليهاالاعتماديمكنلالة

.المتحدةبالولاياتنيويوركبولايةبروشستربروزولد

أمريكي،كاتب(.أم-19)4سوليمبرور،

معروفاعضواوصار،المتحدةبالولاياتلويسبسانتولد

.الخمسينياتفيوالأدبيةوالاجتماعيةالفلسفيةبالحركة

أولىأم()959بسيطةغداءوجبة:روايةتعتبر

روايته:أما،فبراتهالوا!فوقوصفو!ط،الكبيرةرواياته

فيرحلاتهأ!ماسعلىبناهافقدأم()619السهلةالآلة

التىالبطاقة:روايةمنهاأخرىرواياتولهأمريكا،

أم(.69)4السريعنوفاقطاروروايةأم(69)2انفجرت

الروايةشكلفيالجذريةبقجديدأتهبروزعرفكذلك

المحددةالن!اذجمنالتحللإلىبذلكيهدفوكان،الغربية

مصادرمنباقتباساتومزجها،كتاباتهتجزئةطريقعن

رواياته:فيالتلصيقيةالأساليبهذهواستخدم،أخرى

دقائقإلال!قولم:وروايةأم(069)التجرل!يالباحث

ام(.9)63تتحدثالخامدةوالأصابعم(91)63

سلسلةمنبالقرببروسجبليقع.!جبل،بروس

حواليبروسجب!ويرتفعأستراليا،غربيهمرسليجبال

نطاقفىويقعالبحر،سطحمستوىفوقأم2227

أستراليا.غربىبلبارأمنطقةفىالحديد،بخامالغنيةالمنطقة

المنطقةفيالمناجملتنميةأم689عامشركةتأسمستوقد

.تفرانسيعي!.اكتشفهالذيبروسبجبلالمحيطة

الليوتنانتاسمعليهوأطلقأم861عامجريجوري

قائدالو!قذلكفيكانالذي،بروسجونكولونيل

أستراليا.غربىقوات

ملك.(م9231-4721)تبررو،بروس

بلدهتحريرمحاولآحياتهمعظمقضى،شجاعأسكتلندي

الأحمركوينقتلفياشترككما،الإنجليزيالحكممن

روبرتتوج.الأسكتلنديالعرشعلىمنافممئاكانالذي

التتويجهذالهسببوقدأسكتلندا،علىملكانفسهبروس

وصلذلكبعد.ضدهالمعاركأثارتكثيرةمشكلات

خلالفىامشطاعوقدالإنجليز.وهزم،كماريكإلىبروس

تقدمذلكوبعدتقريبا.أسكتلنداكلعلىالسيطرةعامين

بغزوالإنجليزقام.طريقهفى!يءكلمحطماإنجلترا،إلى

لهمتصدتبروسقواتلكنأم431عامأسكتلندا

كبيرن،بانوأنظر:.كبيرنبانومعركةفيوهزمتهم

معركة.
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إنجلترااعترفت،الثالثإدوارالملكحكموخلال

وتوج،المدىالعرشفيبروسوحقأسكتلندا،باستقلال

بروستوفي.أم328عامفياللأولروبرتالملكباسم

تقريبا.واحدبعامتتويجهبعد

أم(.826-)1754لويجوزيف،بروست

مركبك!!أنلفكرةبمساندتهعرففرنسيكيميائى

ويقر.محددةبنسبةعناصرعلىيحتوينقىكيميائي

الثابتة.النسبقانونفيالفكرةبهذهالآنالعلماء

وذفرنسىكيميائيمعهاحتلف،بروستزمنوفي

الجائزمنأنهبيرثوليتاعتقدفقد.بيرثوليتكلودهو!وذ

الكيميائيونوتباحث.مركبفيالعناصرنسبةتتفاوتأن

بروستبرهانبصحةأقرحتىلسنينأرائهمافي

التجريبي.

مراضلاثينياتافىوبفرنسا.إنجيرزفىبروستولد

فىالكيمياءبتدريساشتغلوهناكأسبانيا،إلىانتقلعمره

أحنب،امنأصسكراا،ستخراجوسائلوطور.جامعاتعدة

الأطعمة.فىأبحاثبعدةوقام

همأحدأ.(م2291-1781)رسيلما،بروست

،فصولالسبعةذاتالطويلةروايتهتعد.الفرنسيينالروائيين

مليئةوهىشهيرا،عملاالفمائعالزمنعنالبحث

للمجتمعصوراوتعرض،بالحيويةمفعمةبشخصيات

للحبدراسةأنهاكما.تطورهمرحلةفيالراقىالفرنسي

مار!يلالراوينمووتصفالعصر،وشروروالزواجوالغيرة

مشهدعدافيما-مارسي!!فإنوكذلكناضحقفنانإلى

بصراحةقصتهيحكيوهوأيضا.ومراقبمشارك-واحد

مثيرحوارالروايةوفى.وفكاهةوسخريةوحساسيةوذكاء

والفنالموسيقىحولوعميقةأصيلةملاحظاتتتخلله

الروايةبناءبروستشبهوقدوالنقد.والمسرحوالكتابة

تعودثمتغيبثم،الرئيسيةألحانهاتأتيمومسيقيةبمقطوعة

.أخرىمرة

باستمرار،تتغيرفهيمحير.أمربروستعسدالحقيقة

طبيعتهيغيربلفحعسبهونظرتهلايغيرالزمنمرورلأن

ليعستالحقيقةبأنالنهايةفيويعترفأيضا.المتطورة

اللاوعيذاكرةأعماقفىمخزونضءولكنها،خارجية

لالكنها.الزمنتغييراتمنتحفظهناك.الإنمسانلدى

وبوسع.وسعيدةنادرةلحظاتفيإلاالمتناولفيتكون

حساسيتهملأنللبشر،الحقيقةعناللثامإماطةالفنانين

لديهم.اللاوعيذاكرةأغوارإلىالنفاذمنتمكنهم

عامالضائعالزمنعنالبحثكتابهبروستبدأ

عاممنهالأولالجزءنشرناشعرا.يجدلمأنهإلاأم809

بدونالجمهورمعظمواستقبله،الخاصةنفقتهعلىأم139

أدبي.حسذووقراءبهأعجبولكنعداء،أواكتراث

إلىالأولىالعالميةالحربوظروف،المؤلفمرضأدى

راجعوقد.ام189عامحتىالأخيرةالأجزاءنشرتأخير

الأخيرةالثلاثةتطئالأجزاءوكمباستمرار.الروايةبرولممت

وشاته.بعدإلا

منالتسعينياتوخلال.باريسفىبروستولد

فيومقالات،قصيرةقصصاكتبعشرالتاسعالقرن

لكنهرشيقبأسلوبكتاباتهواشتهرت.مجلات

ما998-918)ءسانتويلجينروايتهوفي.متكلف

(ام529عامفىنشرهاوكانتكتمللمالتي

قبالةوكتابه.الرئيسيةروايتهتفوقوأحداثشخصيات

ودراساتالنقد،فيمقاللاتمجموعةبوفالقديس

فلوبير،جوستافوالروائيبودليرشارلأطشاعربروست

فىثاقبةونظرةح!رذيغربىكناقدموهبتهعنتكشف

زمانه.فيكثيرأتقدمتاكتيأغنونا

.الادب،الفرنسي:ايضاانف!!

الجهازفىعضوالبروستاتاغدة.صكدة،اليروسئاط

إلىيميلكثيفالممائلاتفرزوهيالذكور،عندالتناسلي

ولكل(.المنوية)الحيواناتالنطافنقلعلىيساعدالبياض

وتقعالبروستاتا.غدةأشكالمنشكلالثديذواتذكور

وقبالةتماماالبوليةالمثانةتحتالرجاللدىالبرومشاتاغدة

حبةحجمفيوهيجم02حواليوتزن.مباشرةالمستقيم

عضلينسيجمنالبروستاتاغدةوتتكونتقريبا.الكستناء

خشن.وسطخليفيوغددي

إلىأنبوبتينعبروتنتقلالخصيتينفيتنئالنطاف

التيالقناةوهوبالإحليلالأنبوبتانتتصلوهناكالبرومشاتا،

الذيالسائلويختلط.الجسممنيخرجحتىالبولبهايمر

،النطافيغذياسمائلوهذا،النطافمعالبروستاتاتفرزه

الإحليل.عبرالجسممننقلهعلىويساعد

فرطتسمىحالةوهوالشاذ،البروستاتاوتضخم

بينشائعالحميد،البرستاتاتضخمأوالبروستاتا،تنسج

للبروستاتاويمكنالعمر.منسنةه.فوقالرجال

هذالمثلويمكن،الإحليلعلىتضغط+أنالمتضخمة

الجسم.منالبولخروجفىصعوبةإلىيؤديأنالضغط

بالكلى.أضرارأوالمثانةفيالتهاباتإلىيؤديوقد

منجزءإزالةالحالاتمنكثيرفيالعلاجويشمل

جراحيا.أوكلهاالبروستاتا

بسرطانالعمرفيالمتقدمونالرجاليصابوقد

إلىالبروستاتامنينتشرالحالاتمنكثيروفيالبروستاتا،

هذاعلىوالباعث.اكتشافهقبلالجسممنأخرىأجزاء
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تنتجهالذيتيستوستيرونالذكورةهورمونهوالسرطان

الأطباءيلجأواسعاانتشاراالسرطانانتشروإذأ.الخصيتان

الخصيتينإزالةوهوبالحصاءأو،أنثويةبهورموناتلعلاجه

ازيلالبروستاتامنأبعدإلىالسرطانينتشرلموإذاجراحيا

به.النسئالمصاب

التكاثر.أيضا:انظر

كييائيةمركباتلمجوعةاسمالبروستاجلالدين

تنظم.والحيوانيةالبشريةالأجسامكلفيموجودة،مهمة

للحموضالمعدةإفرازمثلوظائفعدةالبرومشاجلاندين

فىالعضلاتونشاطالجسمحرارةودرجةالدموضغط

وأعضاء،والرحموالأمعاءالهوائيةالشعبمثلأعضاء

وقدالتكاثر.فيكبيربدورأيضاوتقوم.الجسمفيأخرى

منصنفا02أكثرمنالعلماءعرف

الحموضمنمختلفةأشكالمن،كلهاالبروستاجلاندين

المعدلة.الدهنية

فيالتحكمنظاممنجزءاالبروستاجلانديناتتشكل

تنقل-النظامهذامنجزءوهي-والهورمونات.الجسم

انظر:.الجسمأجزاءمختلفإلىالغددمنرسائل

البرولشاجلانديناتتعملأخرىناحيةمن.الهورمون

الجسمحمايةهوبهتقومالذيودورهاالخلايا.بينمحليا

تنتجالتيالبروستاجلانديناتتمنعفمثلا.معينةحالاتمن

فقدالإنسانجسميعتلوحينما،القروححدوثالمعدةفي

إنتاجهاازدادإذا،حالتهلحموءمنالبروستاجلانديناتتزيد

الإنسانيصابعندماذلكيحدثوقد.كبيرةبكميات

بصدمة.

إنليرفونأولفالسويديالعالماكتشف

العشرين.القرنمنالثلاثينياتفيالبروستاجلاندينات

القرنستينياتأواخرفيإلاالمعملفيتركبلمولكنها

مماثلاتلتركيبطريقةإلىالباحثونتوصلوقد.العشرين

البروممتاجلانديناتمن)أشكالللبروستاجلاندينات

توقف)كيميائياتوضواد(طويلةلنكترةوتعملمستقرة

نأأيضااكتشفواوقدالبروستاجلاندينات(.مفعول

حموضمنالبروستاجلانديناتتكوينيمخالأسبرين

استخدمتالعشرينالقرنمنالسبعينياتأوائلمنذ

تيسيرأوالإجهاضلإحداثبروستاجلانديناتعقاقير

التجاربتدلذلكعنوفضلا.الحالاتبعضفيالود!دة

ومماثلاتهاالبروستاجلانديناتاممتعمالإمكانيةعلى

التهابمثلألاضطراباتمنكثيرعلاجفىوضوادها،

الدموضغطالأنفيةالمسالكوأنسدادوالربو،،المفاصل

والقروخ.،العالي

م(.8681-1781)ديفيدالسيربروستر،

القانونبسببأساساعرفالجنسيةأسكتلنديطبيب

علاقةلهالقانونهذأبروستر.قانون،باسمهبعدهالمسمى

انعكاسدليلوهوالضوء،عندهيستقطبالذيبالكم

الفوءانظر:.خلالهمنيمرالذيالضوءوسط

وهو(ستوب)الكلايدالمشكالبروستراخترع.المستقطب

الضوءانكسارونظام،محسن)إستريوسكوب(مجسام

السيرحياةألفكما.للمناراتخاصةعدساتباستخدام

أم(.086)نيوتنإسحاق

بوردرز،بإقليمجدبورجمدينةفىبروسترولدوقد

ثم،أدنبرهفيوتعلمأسكتلندا.معالإقليمحدودعند

أصبحثم،الملكيةللجمعيةزميلاأم815عامفيانتخب

رئيساثم،ام838عامفىأندروزسانتلجامعةرئيسا

.أم086عامفطأدنبرهلجامعة

فيقويةعسكريةدولةالسنينلمئاتكطنتيروسيا

البروسىالملكأصبحعوعندماأوروبا.أواسطشمالي

بروسياأصبحتام،871عامالمتحدةلألمانياإمبراطورا

بعدبزوسياانقسمت.الأ!لانيةالإمبراطوريةفيولايةأكبر

مقاطعاتإلىم(4591-أ)93!الثانيةالعالميةالحرب

الأراضيمعظم.ألمانيةكولايةوجودلهايعدولم،صغيرة

الشرقيةألمانيافي،الانتقعبروسيا،تسمىكانتالتي

وروسيا.وبولندأ)سابقا(،ولتوانيا

كانتفقد.لدولةاسممجردمنأكثربروسياكانت

وكانت.الغربيةالحياةفيالعسكريالأسلوبأيضئاتمثل

فيوصرامةانضباطاالعالمجيوشأكثرمنالبروسيةالجيولق

التيالأرستقراطيةالطقةمنالكبار،الضباطوكان.التدريب

ضخمة.ممتلكاتيملكونباليونكرز،تسمى

فيمجدهاأو!فى-بروسياأحتلت.وا!لواردالسطح

منوامتدتألمانيا،شماليثلثي-عشرالتاسعالقرنأواخر

وكان.الشرقفيروسياإلىالغربفىوهولندابلجيكا

والنمساالشمالمنالبلطقوبحرالشمالبحريحدها

.الجنوبمنوالمجر

منالكثيريحدهمنخفضرمليساحللبروسياوكان

السهلعنالساحلويفصلالضحلةالصغيرةالبحيرات

تغطيهاوجبالالبحيراتمنحزابملبروسياالأوسط

كثيرةبحيراتعلىيحتويالاوسطالسهلالأشجار.كان

جنوبيالواقعةالجبليةالأراضيوتحتوي.مائيةوممرات

تشمل:،كثيرةمعادنمنرواسبعلىالأوسطالعسهل

والنيكل،،والنحاس،والفضةوالحديد،،الحجريالفحم

وديانفيالزرأعيةالأراضيخصبوتمبن.والرصاص

والراين.وإلبهأودرأنهار:



بروسيا386

قوةأكرأ!محتبروسيا

أغرلىافطأوروباشيعس!صية

أ!اسةمقاطعةلدأتعشر.الاكل!ي

أصسحتأراانمت:اندا

ىءلمسرحصر

.أم107عامشيبرومميامملكة

عاءفىعظمتهاأوحدروسياللعت

أكبرأ!حمحصعدما،أم871

االألمايكةاعوريةالإمبرا!يولاية

النالتمئة.

أم101!سهلمحيلروسيا!

لسةالمتسحةطعاتالمما1!

.!بلنجى

رأسهماوعلىسيا،بروح!صام.كانوأعمالهمالسكان

اكتيالأراضياعلىنيسيطرر،المالكةهوهينزوليرنعائلة

الألماناوامشعمرهااحتلهاراسملافيودأصلايسكنهاكان

منأسرة002نحوهناك!!ان.الوسطىالعصورفي

يم!صنأسذيراأجونكرز،اأوالأأعا!اذويا،رسمتقراطي!ت1

شىنيعملوأ!ذيراأ!اصجاي!--وأ-ا.الاراضيمعظم

فينيعملوشانواربهما،حاصةاراضييملكون،المزارع

.اعاكلأشعهرتسعةأوتمانيةلمدةالبرولمميالجيعق

ثانتانتيبرأس!ت:الرئيسيةبروسيامدنكانت

برومميا.ثرقيفيأجنينغراد()كاوكونجسبيرجالعاصمة

سرةأ!بناقيامقصةكانتلبروسيا.القديمالتمارفي

الأسرةاكانتفقدبرو!عيا.قصةهيأ!وهينزوليرنيةا

مأ514عاموفى.الأدانيينأضبلاءامنأسرةالهوووقوليرنية

مماركأدقاطعةمرجريفيينأوحكاماأ!وهينزوليرنيوناأص!ت

انتخاباتفيللمظركةجاءواوعندما،أ!محمةابراندنبرج

لق!علىحصلوا،المقدسةالرومانيةالإمبراطوريةإمبراطور

أضافعشرأسمحابعاأغرنافير.براندنبرخأمير

وبوميرانيابرومحياشرفيمقاطعاتالهوهينزوليركيون

ل!راضيهم.

ال!جيرالحاكمحكمأثناءكبيرةبدرحةبرومسياقويت

.أم688و0641عاميماب!تالفترةفيوأجمفريدريك

.أم107عامشي!عيالبررملكلأرفريدريكابنهتوج

صويا.جيشاوكون

فريدريكحاء.الثانىفريدريكأوالكبيرفريدريك

.أم074عامبروسياعرلقإلىأضانيافريدريكأوالكبير

تعتمداشتيلل!ص!ا،البروسيةأضظريةاتكوينفيوساعد

بالفكرةيؤمنصريدريكحان.والسلطةالانضباطعلى

ضرائبمحصلوحصانوقد(الحقتعززأغوة)ابأنالقائلة

حكومتهأعضاءوكان.الحرببمفوضىيسمونفريدريك

النمسامنسيليسياعلىاستولى.الحربوزراءيسمون

.والدهكونهالذيأ!قوياالجيمقمستخدما،أم074عام

معبولندااقتسم،الميلاديعشرالثامنأصؤهـنأواصهـاصيو

أخمسا.اوسيارو

أقلحكامالكبيرفريدريكبعدجاء.النابليونيةالفترة

عامفيبسهولةالبروسييننالليونهزموأ!ذأ!ككفاءة

شارنفونجيرهاردأدخلبروسيا،نفوذولإعادة.أم608

فقدعاما.عسكرياتدريباغنايزيناوفونوأوححست

ونتيجة.أفضلجنوداالناسمنلتجعلالدارسصمصت

أكثربروم!يافيأممتابةواالقراءةيعرفونالذينأصبحلذلك

!عاعدعشر.التاممعالقرنفيأوروبافيأخرىدولةأيمن

علىبلوخرفونجبهاردبقيادةالجديداكبروسيالجيحق

فيواترلووفيأم،813عامفيكيبزجفينابليونهزيمة

.أم815عام

نأبعدقوتهاأوجلروممياللغت.الألمانيةالإمبراطورية

واختارأم861عامفيالحكماإلىالأولاولهلماللكجاء

الجيشبسماركقوىأطوزراء.رئيسالسماركفونأوتو

عاموفيألمانياتوحيدفيوشرع،كبيرةبدرجةالبروسي

شلزويغمحافظتيوالنمسابروسياكسبتأم،864

شكلبرو!ميا،معالنمسااختلفتوعمدماوهولشتاين

الواقعةالولاياتفيهابماالشماليةألمانيااتحادبسمارك

ولعدالاتحاد.هذاولهلمالملكورأس.المايننهرشمالي

وأخذام،087عامحربفيبفرنسابسماركزجذلك

أنماركل!ص

ل!ثه!ا!حأ!ا6كعخمضيزحر
.ا!لأءدو!يرالياكودحسميرلايم

يس!اراححز-ححهك!"بةصممرمم!ثلبسو1!بماألرل!ل!ئببرفلةاسبب!

!!!!.7،.--أ!ر6ها6كلئمتي!مكاإ2!حوش96آلعرسلاصأ+/-!؟و!

لو.ك!3-الدرر!ضصبرير2روسيا

للرجلر-ر،كى

6186لرلسسم!لروسيا
ابر!!لا!دبروييب!يالأ6"الحبىوار!.

ث!يس؟7-%؟!براحمث+إ-

يلحساصس"!شتماليا86-يحلاني!د4"م!ور،.إل!ن+-!لبملير

181ءممكما8والمه3ع

ص-6والكمورتلراع.

لوكسمبرج

فرنساوهوهيبرولبيرلآ.لييداوالمجرالنمسا

سويسرالوداسمت.
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مكن.للسلامكثمناللورينمنوجزءاتقريباالألزاسكل

الجنوبيةألمانيايقئولاياتأنمنبسماركالانتصارهذا

اتحادأصبح،أم871عاموفىالاتحاد.إلىبالانضمام

ولهلمأصبحعندها.الألمانيةالإمبراطوريةالشماليةألمانيا

.الجديدةالألمانيةللإمبراطوريةإمبراطورأول

الأراضيمنلمزيدبرومميارغبةبروسيا.كانتانهيار

ام(،189-191)4الأولىالعالميةالحربأسبابأحد

قطاعابولنداأعطيتوقد.الحربخسعرتألمانياولكن

.السلامتسويةفيالأرضمنكبيرا

يفصلالبولنديبالممريسمىالذيالقطاعهذا

بروسياأصبحت.أسثرقيةابرومعياعنالغربيةبرومميا

الجديدةالألمانيةالجمهوريةفىالأخرىوالولايات

أوروبافيالثانيةالعالميةالحربهتلربدأ.إداريةمقاطعات

الحربفىفقدتالتيالأراضيلاسترجاعبولندابغزو

لمعظمشديدادماراالحربفجلبتالأولىالعالمية

السوفييتيالا!ادا!شولى،الحربنهايةوفيبروسيا.

الشرقية.برومميامنالشماليالنصفعلىالسابق

أودرنهريلثرقيبرو!ميامنتبقىمابولنداوأخذت

حاليا()شتزيزناشتيتنمدينةإلىبالإضافة،ونايسه

علىبراندنبرجمقاطعةقسصتوبالمثلأودر،نهرغرب

فيالأنهاركربيالوا!الجزءووضعالأنهار،هذهطول

ألمانيابعدفيماأصبحالذيالسوفييتيالاحتلالمنطقة

قيادةمجلسألغىأم،479عامفي)سابقا(.الشرقية

نهائيا.بروسياالحلفاء

ولاية،الشيوعيةالشرقيةألمانياألغت،أم529عامفي

هذهوألحقت.إداريةمقاطعاتإلىوقسمتها،براندنبرج

مأ099عامفيأخرىمرةبراندنبرجلولايةالمقاطعات

ألمانيا.شطريتوحيدأعيدعندما

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التانيةالعالميةالحر!ألمانيا

العرشخلافةحروببراندنرخ

اتالثافريدريكبريى

اضانيادريدريكأوتوفون،بسمارك

وليم،فريدريكلودليبرختحبهاردبلوحر،

هوهينزوليرنممر،البولندي

فودبول،هيندنرحالسبعالسنواتحر!

وأعلمانرومحيةالفرنسيةالحرب

اليونكررالأولىالعالميةالحر!

معدمرضالبروسيليةمرض.مرص،البروسيلية

الإنسانويصيبكله،العالممستوىعلىأشاسابهيصاب

تسمىبكتيرياطريقعنالمرض!ذاينف.والحيوان

البروسيلية.

،الحرارةدرجةارتفاعالبرولحميليةمرضأعراضومن

وانخفاضالعامالضعفوكذلكالارتياحبعدموالشعور

والحمىالمتموجةبالحمىأيضاالمرضهذايعرف.الوزن

المالطية.

المستأنسةالحيواناتالبروسيليةلمرضالألمعاسيالحامل

غينياوخنازيرالخرافوتعتبروالخنازير.والماعزالأبقارمثل

يصيب.العدوىلنقلالمصادرأقلوالكلابوالدجاج

،والجاموسكالثوربمالبريةالحيواناتأيضاالبروسيلية

الإلكةوحيوانوالأيلوالغزالوالشمواهوالكاريبو

ار،.وألموسوابوالثعالب

لتناولنتيجةالإنسانفيالبروسيليةمرضظهوريمكن

فيبالعملأوالبروسيلةبميكروبالملوثةالألبانمنتجات

الناضجة.غيرلحومهاأكلأوالمصمابةالحيواناتأماكن

والأطباءالمجازرفيالعاملينبينشائعالمرضوهذا

يدخل.والمزارعينالمواشيمربيوبينالبيويين،والجراحين

يستنشقوربما.الفمأوالجلدخلالمنالجسمالميكروب

الجو.فيالمتناثرةالميكروباتالمجازرعمال

بمرضالإنسانفيالإصابةحالاتمعظمتنتج

الحاملةبالحيواناتالمباشعرالاختلاططريقعنالبرو!ميلية

بهذأالإنسانإصابةلتجنبالطرقأفضلومن.للعدوى

قلوقد.الحيواناتيصيبعندماالمرضفيالتحكمالمرض

حقنطريقعنالأبقارفيواضحةبصورةالمرضهذا

الحاملةالكبيرةالحيواناتوقتل،باللقاحالعجول

مرضحدوثمنالأأجانتعقيمقللليقد.وبللم!

.الملوثاللبنعنالناجالبرو!ميلية

أحدطريقعنبنجاحالبرولمميليةمرضالأطباءيعالج

ريفامبسينبينهامنالتي،المتعددةالحيويةالمضادات

منالمر!ىيعانيوقد.والإستربتومايسينوالتتراسيكلين

المرضيستمرفقد،ذلكإلىوبالإضافة.مرضيةانتكامعات

وبالتالىالسليمالتشخيصيتمأنقبلسنينأوشمهورلعدة

!مليما.علاجاعلاجه

ألمانيملحنم(.291أ-.)838ماكس،بروش

وقد،متعددةأشكالفيموسيقيةقطعة001تقريباألف

أعمالتتضمنجدا.قليلعدداليومحتىمنهاعزف

وأعمالآأغنياتوعدةأوبريتاتثلاثةالأخرىبرو!ق

القرنفىعاشبروشأنمنالرغموعلى.أخرىكورالية

فيشاعالذيالوازتمثلكانتأعمالهأنإلاالعشرين

وكانت،بالرومانسيةألحانهوأتسمتعشر،التاسعالقرن

الشعبية.الأغانىطالغوأخذت،الفهممعهلة

عشرةالحاديةسنوفيبألمانياكولونفيبروشولد

لفترةوظل،الموسيقيةوالفرقالحجرةمولعميقىيلحنكان
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بريسلوكولونفىومدرمئاقائداملحناحياتهمنطويلة

ليفربولفيأيضادرسوقد.أخرىألمانيةمدنوعدة

أكاديميةفيالمومميقيللتصنيفأستاذابرولقعمل.بإنجلترا

.ام019-1918عاممنبرلين

المطرز.القمالتقانطر:اليروكاد.

هيرتفوردشاير،فيمحليحكممطقةبروعسبورن

تقع.نعسمة005.97سكانهاعدديبابإنجلترا،

ممطهقةهىو،ال!صرىأصندنأطرافعلىبروكسبورن

أهمها:،العديدةبصماعاتهاتتميز.لندنبمدينةسمكنية

مخازنوبالمنطقة.الطبيةوالعقاقيرالكهربائيةالهندسة

وهدسونتشيشنتهيالمقاطعةمدنللسلوتوزيعها،

يوجد.كروسإيلانورمواقعإحدىوهى،كروسووالتام

عامة.وحدائقجيدةأخشابالغربيةبروكسبورنفي

يبابإنجلترا.نوتنجهامفيذاتيحكممنطقةيروكستو

إيستوودتشملوهى.نسمة0047601سكانهاعدد

معظماوستابلفورد.بيستونمنك!فيالصناعيةوالمناطق

صساعةأكبر.والحداثقالأشجارامنأخضرحزامالمنطقةهذه

007مسذالمنطقةفيأغائماالحجريالفحمإنتاجهيلها

لهاتوجدكما،المحليةالإدارةمركز،بيستونوفي.عام

.الاتصالبشبكاتالخاصةوالمعداتأطيةاالعقاقيرمصانع

إيستوود.فىوأسدلورانسد.هـ.أنأ!ذكرباالجديرومن

سكانهاعدديبلغبلجيكا.عاصمةيروعسل

وضواحيهاالمدينةلممكانوعدد،نسمة856134

فيمدينةأكبرخامسةبروكسل.نسمة877/989

حضريةمنطقةأكبرتمثلضواحيها،معولكنهابلجيكا،

البلاد.في

والسياسيالاقتصاديللنشاطمركزوبروكسل

ضمنهامن-العالميةالمنظماتمنعديداتحذت.الدولي

-)الناتو(الأطلسىاشمالحلفومنظمةالأوروبيالاتحاد

منها.قريباأو،المدينةفيرئيسيةمكاتب

رسميتين،لغتينتستعملوهيالعاصمةبروكسلتعتبر

بيد،والتفاهمالتعليممجالاتفيوالهولنديةالفرنسيةهما

الاسمويطلق،الشعبغالبيةلدىتستعملالفرنسيةأن

فيوبروكسل،الهولنديةاللغةفىالعاصمةعلىبراس!!

الفرنسية.اللغة

-ا)198سرجيفتشسيرجيبروكفييف،

فيالسوفييتيينالموسيقىمؤلفيأشمهركانأم(.539

بيتر:وهيالسيمفونيةأعمالهمنثلاثةوتعد.عصره

الكلاسيكيةالتراثيةالسيمفونيةأم(،)369والذئب

منوهيام(،)939نيفسكيألكسندرأم(؟)189

كان.العشرينالقرنفيالموسيقيةالاعمالأشهر

للبيالو.حاذقاعازفابروكفييف

أوكرانيا.جمهوريةفيسنتوسوفكافيبروكفييفولد

دارساانتظمام419وام409عاميبينماالفترةوفي

لينينغرادأكاديمية)حاليابطر!مبرجسانقأكاديميةفى

وقيادةالمو!ميقيوالتأليفالبيانودرسوهساك(الموسيقية

فيوعاشروسيامنبروكفييفهاحر.المولمميقيةالفرق

وظهر.أم239عاموباريسأم189عامليويوركمديمة

أشهر.المتحدةوالولاياتأوروبافيمراتعدةضيفا

ثلاثمقابلالحبللبيانوبم3رقمالكونشيرتومؤلفاته

مرةلأولعرضهماتموقد،أوبرالىعولوهو،برتقالات

.أم219عامشيكاغوفي

موسكوفيبروكفييفاستقر،ام369عاموبحلول

الحربأوبرامثلالمهمةأعمالهمنالعديدألفحيث

أم(بم)389وجولييتروميوباليهأم(بم)429والسلا!

القصصيةالأنشودةثمأم()549الاحجارزهرة

الخامسةالسيمفونيةوتعدام(.)459السندريلا

السوناتةكتبكمااسمبع،سيمفونياتهأعظم1()459

الأفلامومو!ميقىوتريتينورباعيتين3رقموالكونشيرتو

للسينما.

اسموفييتالمسؤولونانتقدأم!48عامفي

متناغمغيرمومحيقىمنكتبهماأنباعتباربروكفييف

السوفييتويعد.حظوتهاستعادماسرعانولكن)نشاز(،

المأثور.الحديثالتراثم!أعماله

مؤلعات)أهمالاستشراقان!:.كارليرو!ن،

اهسشترقر(.

نصنوقمعلقجسربروكل!تجسردجسر.بروعلين،

ضواحيالجسرهذايربط.المتحدةالولاياتفيإيعست

فيالعملاكتمل.نيويوركمدينةفيومانهاتنبروكلين

اعتبروقدمترا،486طولهويبا.ام883عامالجسرهدا

تكاليفهبلغت.الوقتذلكفيالعالمفيمعلقجسرأكبر

أمريكي.دولارملايينخمسةنحو

حواليسمكهايبلغحبليةبأسلاكمعلقالجسروهذا

مترا84منهاواحدكلارتفاعيبلغأبراجمنتمتد.سم4.

الجسرهذايحتوي.الثقيلةالضخمةالأحجارأعمدةإلى

الهيئةعدت،ام469عاموفيللمرور.مسارات6على

تاريخيامعلمابروكلينجسرالحدائقلخدماتالقومية

قوميا.



938شركةليمتد،بروبريتاريهلبروكن

الدنياعجائبإحدىمنقديمابروكلينجسراعتبر

يوحناصممه.أم883عامافتتاحهعندوذلك،السبع

إدارةروبلينجواشنطنابنهتولى،وفاتهوعند.روبلينج

بافتتاحوأيفزكوربيرمنكلقاموقدالجسر.بناءأعمال

المرور.لحركةالجسر

منالخربيالجزءأقصىفيتقعمدينةهللروكن

سكانهاعدديبلغبأستراليا.ويلزساوثنيو

فيالعالممدنأشهرمنوأحدةوهى.نسمة046.42

الفضةالمدينةهذهفيالمناجمشركاتتستخلص.التعدين

ينضبلاالذيالمنجممنالخامالزنكوكذلكوالرصاص

المدينة.سطحتحقمعينه

غربيكمأ!261بعدعلىهلبروكنمدينةتقع

هذهبينالحديديةالسككخطوطوتربط!ميدنيمدينة

كبيراجزءاأنوالواقع.وسيدنيأديليدومدينتيالمدينة

منبنطاقمحاطلكنهصحراء،شبهالمدينةهذهمن

والعواصفوالأتربةالرمالمنالمدينةلحمايةالأشمجار،

الرملية.

ستيرتتشارلزالمستكشفأطلق،أم484عاموفي

وقع،ام883عاموفي.المنطقةهذهعلىهلبروكناسم

وفي.هلبروكنمديخةفيللتعدينعقدأولراسبتشارلز

ساوثنيوحكومةفيالجيولوجيونأعلن،أم884عام

الخامالمعادنمنهائلةكميةعلىتحتويهلبروكنأنويلز

،ام885عاموفيكلها.أسترالياحاجةلسدتكفيالتي

المنقبوناكتشف،العامنفسوفي.الفضةخاماكتشافتم

راسبأسس،التاليالعاموفي.الرصاصمعدنخام

حقعلىحصلتالتيهلبروكنشركةمساعديهوبعض

.المعادنأستغلالاحتكار

عامفيبلديأمجلسالتكونالمستعمرةهذهوازدهرت

.ام709عاممدينةأصبحتثمأم،888

شركه.شركة،ليمتلىبروبريتاريهلبروكن

ولهاأستراليا،فيشركةأكبرليمتدبروبريتاريهلبروكن

والغازالنفطاستخراجهيللنشاطأساسيةمجالاتثلاثة

الفولاذوصناعة،الحجريالفحمتعدينوكذلك،الطبيعي

فيالأعمالهذهبنفعرالشركةهذهوتعنى.ومنتجاته

سفينةأ8منمكوناأسطولأتمتلكوهي.أخرىدولةأ5

موانئبينالمجهزةوالموادوالمعادنالحجريالفحمتحمل

العالمية.والأسواقأستراليا

وعامل،موظفألف58منأكثرالشركةبهذهيعمل

منالختلفةالمجالاتفىيعملونمنهمألف33منأكثر

التعدين.صناعةفيألفا11منوأكثر،الصلبصناعة

المعماريالمهندسصممهوقدىأم198عامهذاالبريد!فثيدهل.بروكنفيالعديدةالتاريخيةالمسافيمنواحدهلبروكنبريدمكتب

بارلت.حيمس

--ء



روبرتسبروكنجز،093

تبلغوهيالشركةهدهأممهممعظمالأستراليونويملك

سهم.ألف!186

عامالمحدودةالمحتكرةه!بروكنشركةتألسست

الفضةمادة!تشفتاالتيالمؤسسةبو!ماطةأم885

فيوذلكاجاردير،اجبالسلسلةفيوالرصاصوالزنك

وقدويلز،نيوساوثأخدودفيموجودمعدنيمنجم

هل،بروكنباسملعدفيماالجبليةالسلسلةهذهعرفت

تشغيلعمليةتلتوقدتقريبا.أم883عامفيذلكوكان

بجنوببريبورتفيالمعادنلصهرمصنعتأسيعرالمناج!ا

أجا.أسترا

الخامالحديدمادةمنشبيرةكمياتلاكتشافحان

ميدا!جبالسلسلةمنأغريبةا،موناركآيرنفيالموجودة

الصلصصماعةبدءفيأ!ضيرالأذهـااأستراليا،جنوبفيباك

عقوداممتنفدتأدبعدصةالشرلكن.أصثمركةابهذه

.أم939عامفيعملياتهاقفتأره!!،بروك!فيالإيجار

المحتكرةهلبروكنكةشرافتتحت،أم519عاموفي

ساوثنيصفينيوكاسلفيفولاذمصنعأولالمحدودة

كمنتجاتالأستراليةا!نتجاتبعضعلىو!ميوتويلز،

بلغت،أمء39عاموفي.المحدودةوالفولاذالحديدشركة

صناعةعلىاشعتملالذيوالشموالتوسعقمةالشركة

الحرببعدوذلك،الإنتاجيةوالأنضصهآوالنفطالمعادن

الثانية.العالمية

مؤسسة.بروكنجز،:انف!إ.سروبرتبروكئجز،

مؤسممةبروكنجزمؤسسة.مؤولبروكئجز،

عدممبدأانتهحت،ماديةأرباحلتحقية!لاتهدفأمريكية

والعالميةالح!صميةالقضاياأوالاقتصاد،دراسةفيالتحزب

هوهدفهاكانوقد.الاجتماعيةأضظماعلىتأثيرلهاالتي

أنشأ.العامةأصمعياسةافيالمهمةالمشاكلفهمفيالمشاركة

وهو.أم619عامالمؤسممةهذهبروكنجز.سروبرت

الرئيسيمقرهاوكان.لويسسانتمنأعمالرجل

الأمريكية.االمتحدةبالولاياتالعاصمةواشعنطون

ملحناحطنأم(.698أ-82)4أ!ن،بروف

عصرهشيإعجابابروكنرنال.اشومانسيةأغترةافينمساويا

شهرتهترجع.الكناشلأعمالوملحنللأرغنكعازف

بتلحينهابدأوقد.ألفهاالتممئالتيالسيمفونياتإلىاليوم

ريتشاردتأثيرعنالسيمفونياتهذه.حصثحفتأم865عام

بروكنر.موسيقىعلىفاجنر

تتصفحيثشريدا،المومميقىفيبروكنرأسلوبكان

أنهبروكرضععر.للغايةوالتطويلالشديدبالت!صارمو!ميقاه

الله.أضمجيديؤأهـمومميقاه

السابعةالسيمفوخيةوتعد

الكاملةغيرأصسيمفونيةوا

الثلاث)الحركات6رقم

1918بينأغترةافيلحنت

أكثرمنأم(498-

لقيتالتيسسيمفونياته

تقديرا.

بروكنرأنطونفىبروكنرولد

فيتلقىبالنمسا.أنسفيلدن

علىمركزاتدريباام861وعام1855عامب!تأغترةا

فيالتحولبخقطةعرفأسذياا!وسيقيأغنياالأسلوبا

وعازفكمعلمام861عامحتىبروكنرعم!!.حياته

عامفييناإلىانتقل.أهميةذاشيئايلحنأ"اشأس!ضه،أرص!

فىالأرغنعلىوالعزفالمومميقىقواعدودرس.أم868

عامإلىإليهاانتقالهمنذبفييناالعاليالمومسيقىمعهد

.أم198

فيبالألمالإحساسلوقفيستخدمعقارا!وعين

المبنجاتالعقاقيرهذهمتلوتسمى،الجسممنمعينجزء

ليسببالبروك!تحقنالأطباءويستحدم.الموضعية

انظر:نخاعئا.تخديراأوموضعيةعصبيةانحسدادات

التخدير.

الموضعيالخدريماثلأبيضبلوريمسحوت!س!!انبروو

ليص!فالبروكينذلكوبم.ال!جميائيةالناحيةمنبنزوكاين

الغشاءأوالجلدسطحعلىيوضعحينمامخدرتأثيرله

الخاطي.

الكيميائيهوالبروكينتصنيعمنتمكنمنأولوكان

البروكينحلوقد.أم!.هعامإينهورنألفردالألماني

التخديرفيالمفضلفأصخالعقار،الكوكايينمحل

القياسيالخدرهووأصبح.العصبلانسدادالموضعي

تضاءلوقد.الأخرىالموضعيةالمبنجاتبهتقارنالذي

فىلاينوكينالموضعيالخدرلامشحداثاكبروك!!استخدام

العشرين.القرنأردعينيات

.عقار،اللاينوكين،الكوكايين:أيضاان!

الزميلباسعمأيضاوتعرف،أستراليةلجعةاليروب

المحلي.

معسكراتقربالطائرهذاالأوائلالمستوطنونشاهد

الأجزاءمعظمفيالطائرهذايعيعق.الأصليينالسحان

والجنوبيالغربيالحنوبيالجزءينماعداأجمابأ!متراالساحلية

الداكن.الفضيولونهبرشاقتهالطائرهذاويتميز.الشرقي
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رقصاتلأصلنموذجاالساحرةرقصا!ا!انتأجمةأسترابجعةالبرولجا

الأصليير.السكاد

أما.متريننحوجناحيهويبلإمتدادأم2،نحوطولهيبلغ

طائرويعيم!.البوقصوتيشبه،عمقهفي،فإنه،صوته

ويقوم.المستنقعاتأوالسهولفيأسرابااوأزواجاالبرولجا

يأكلوهو،بالرقص،البجعكمعظمالبرولجا،طائر

يضرأنهكما،والنجاتاتالصغيرةوالحيواناتالحشرات

طبقاتمنالطائرهذاأعشالقوتتكون.أحياناالمحاصيل

هذابيضوسميز.المستنقعاتنباتاتأوالحشائشمن

داكنة.حمراءبنقطالمنقطالناصعالأبيضبلونهالطائر

ال!حمرار.إلىيميللونهسعائل،كيميائيعنصراليروم

بسرعةويتبخر،صرئالتفاعلوهو3!.الكيميائيورمزه

.نفاذةرائحةذوأنهكما،الحمرةإلىضاربابنئاغازاليصير

بأنهالبروممنالمتكونوالبخارالسائلمنكلويتصف

هذايتسببوقد.والتسممالتآكلإلىتؤديقدمادة

.حادةجلديةحروقفيالسائل

المياهفيالبروميدأملاحشكلعلىالبروميوجد

ويتطلب.المبالجافطبقاتفيوكذلكالملحية

بالكلورالملحيةالمياهمعالجةألمحلوللهذاالتجاريالإنتاج

.البروملتحرير

المانعةالكيميائيةالموادصناعةفيالبروميستخدم

صشاعةفيالبروميستخدمكذلك.للمياهوالمطهرةللحرائق

!قيغرا!موادمنعناصرمجموعةوهو،الففةبروميد

البروممركباتبعضوتستعملللضوءحساسيةذات

مبنجات.أومركناتأوكأصباغ

فيواسعنطاقعلى-الماضيفى-البروماستعملوقد

النفطإلىتضافمادةوهوالإثيلينبروميدثنائيإنتاج

أستعمالولكن(رصاصعلىيحتوي)الذيالمرصص

ألاستخدام.هذامنقللالرصاصمنالخاليالنفط

.للحشراتمبيدةكمادةأيضاالإثلينبروميدوتستعمل

منكثيرفيالزراعةفيالإثلينبروميداستعمالحووقد

قدالمركبهذاأنأظهرتالدراساتبعضلأنالبلاد،

.السرطانإلىيؤدي

عام،الأولىللمرةالبرومسائلبتحضيرقاموقد

بلارد..جأنطوانالفرنسيالكيميائيينمنكل8261

لوفيج..!.كارلوالألماني

53الذريوعددهالهالوجيناتعائلةإلىالبرومينتمي

درجةعندالبرومويتجمد.97)409الذريووزنه

وهو.م47.95درجةعندويغليالصفر،تحتم.2557

فيالسيولةحالةفييوجدالذيالوحيداللافلزيالعنصر

العادية.الحرارةدرجات

الهالوجين.:أيضانظرا

علىيطلقاسمالبرومبحيلأوعشب.عشب،البروم

الشماليالجزءفيالموجودةالأعشابمننوع001نحو

لهاالبرومأعشابمنوالكثير.الأرضيةالكرةنصفمن

وهناك.كثيفشعرذاتلذريةورؤوسحسكيةأطراف

مفيدةأخرىأنواععدةهناكأنكما،خشنةأنواع

لاالتيهيالأنواعهذهوأثمن.عشبيةكمراعتستخدم

)العلفيةا!للساءالبروموتسمىحسكيةأطراففيهاتوجد

شمالفيالمراعيهذهتنموأوروبا.مننقلتالتي(الناعمة

المناطقفيالملساءالبرومأعشابوتترعرعوجنوبها،أمريكا

الأمطار.المعتدلة

فيتقعمحليحكمذأتمنطقةلرومر!جرو!

أنهامنالرغموعلىبإنج!ترا.وووستر،هيرفوردمنطقة

علىتحتويأنهاإلا،الأولىالدرجةمنسكانيةمنطقة

الصناعاتالأخصوعلى،والصناعةالزراعةبعض
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فىالهويساتم!مسارمحموعةأطولوتعتبر)هويسا(،قفلا03بهاقساةتاردلحولىووستر.وقاةلرممحهامقاةتقاطعفيهايمربرومزجروف

بريطاليا.

أسسها.نسمة86)008س!!انهاعدديبلغ.الهندسية

ستوكفييوجدالمسامير.لصناعةتشتهروهي.السكسون

قفلا03بهاقناةتاردبجوفي،المبانيمتحفهيث

فيالأهوسةاأطولمنوهي.السفنلمرور)هويسا(

بريطانيا.

ووستر.وهرفورد:أيضاانظر

وهي.دندنفيالكبرىالضواحممامنضاحيةيروملي

الماضيفيكانتالتيوأوربنجتونوبرومليبكنهامتشمل

منوجزءابيمجضاحيةمنالمدنيوالجزء،محليةمناطق

عدديبلغ.و!ميدكبتشيزلهيرمستلضاحيةالمدنيةالمنطقة

ضاحيةأنمنالرغموعلى.نسمة007281سكانها

مصائللكهرباءبهاأنإلاس!طنية،ضاحيةهيبروملي

مدينةفيسكانهامنكبيرعددويعمل.للأحذيةومصانع

ويلز..جهـ.الكاتببهاولدوقد،لندن

عائدةأفرادمنفردأيمماعدىيطدقاسماليروملياد

والطحالبالأناناستتضمنالتيالمداريةالنباتات

التيالبرومليادمننوع0051تقريباويوجد.الأسبانية

الأمريكية.المداريةالغاباتفيأساساتنمو

هيالأ!مبانيةالطحالبذلكفيبماالبرومليادمعظم

الهوائية.النباتاتفصيلةمن

جزءاويأخذ،أخرىنباتاتعلىالهوائيةأضباتاتاتنمو

!ايامنأومماشرةالهواءمنوالتغذيةطودةالى0!1
..رم!جير

جذورها.منوالقريبةأطتعفنةاالنباتات

على،كالأناناسالبروملياد،منأخرىأنواعوتنمو

لهابأنالبرومليادنباتاتمعظموتتصف.الأرضسطح

وفي.السيفشكلعلىطويلةأوراقمنمتراصةعناقيد

علىأوالعناقيدأوراقداخلالأزهارتنمو،الأحيانبعض

المنتميةللبرومليادويمكن.طويلةزهريةعناقيدشكل

أكبربنسبةالجفافعلىالتغلبالهوائيةالنباتاتلفصيلة

علىلقدرتهاوذلك،الأخرىالهوائيةالنباتاتمن

عناقيدها.أوراقفىالماءمنكبيرةبكميةالاحتفاظ

كالضفادع،الصغيرةالحيواناتمنكثيرةأنواعتعيش

الأمطارمياهوفىالأوراقبين،والحشراتوالعسمندر

منم05منأكثربعدعلىالأشجارأوراقداخلالمحجوزة

.الأرضسطح

لجمالالمنازللتزيينالبرومليادمنأنواععدةوتنمو

وأوراقها.أزهارها

منالغربيالشماليالساحليم!لىميناءيرومي

بعدعلىخلئروباكعلىبروميتقعأستراليا.

نسمة.ء/778سكانهاعدديبلغ.بيرثمنكمأ)006

،أم883عاموفىالتصدير.لحومتجهيزيتمبرويهماوفي
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عاموبحلولالمو!.هذااستغلالعلىاللؤلؤتجاراتفق

اللؤلؤنقلفيتعملسفينة035منأكثركانأم،129

الاونةفيقلتالصناعةهذهلكن،بروميميناءمن

بقيتالعشرينالقرنمنالسبعينياتأواخروفى.الأخيرة

بروميتعتبر،واليوماللؤلؤ.لحملفقطسفن01نحو

مركزاتعتبرأنهاكما،النقياللؤلؤلصناعةالرئيسيالمركز

سياحيا.

منوا!اكان،الإغريقيةالأساطيرفىيروميثيوس

إيابيتوسأبوهوكان.التيتانالمدعوةالالهةمنالأولالجيل

أوكليمين.ثيميستكونقدوأمه

زيوسالإلهأمرعندماإنهالإغريقيةالأسطورةوتقول

سرقهاالنار،منالأرضبحرمانوذلك،البشريةبتدمير

أمربأنزيوسفعاقبهللبشروأعطاها،الالهةمنبروميثيوس

القوقاز،جبالقمممننائيةقمةفوقأغلالفيبوضعه

مرةالكبدفتنمونهار،كلكبدهيلتهمنسراعليهوسلط

هرقلقام،العذابمنقرونعدةوبعد.ليلةكلأخرى

سراحوأطلقالنسربقتلالإنسانالإغريقىالبطل

.بروميثيوس

بأنه،بروميثيوسالإغريقىالشاعرهسيودوصف

فقدأيسخيلوسالمسرحيالكاتبأما.ومشاغبمحتال

مصرحيتهفىالبشريةأبطالومنمغوارا.مأساوئابطلاقدمه

هذهأوحتوقد.الأغلالذوبروميثيوسالمأساوية

فانلودفيغالألمانيللموسيقيمتنوعةبأعمالالأسطورة

جوته،فونفلفجاججوهانالألمافيوالروائي،بيتهوفن

شيلي.بيشبيرسيالإنجليزيوالشاعر

عناصرأحدوهوولعرمزهكيميائىعنصرالبروميثيوم

لأكثرالكتليوالعدد61الذريوعدده.النادرةالأتربة

.471انتشارانظائرهولأكثر،451استقرارانظائره

غليانهنقطةوتقدرم،4201انصهارهودرجة

منثلاثةالفلزهذااستخلصمنوأول.م00053بحوالي

ولورأنسمارينسكيأ،جهمالأمريكيينالكيمياءعلماء

هذايوجد.ام459عامد.كوريهوتشارلزإ.جليندين

اليورانيومانشطارنوابخضمنمشع،نظيرشكلفىالعنصر

الطيعة.فيالعنصرهذايوجدولا.والبلوتونيوموالثوريوم

.النادرةالأتربةبمالكيميائيالعنصر:أيضاانظر

فييتبخراللونعديمغازالهيدروجينبروميد

تحضيرهويمكن+3!الكيميائية.صيغتهالرطبالهواء

بمعالجةأومباشسرة)3!(البروممع)+(الهيدروجينبتفاعل

بحمض)3!؟ل!(يومالصودبروميدمثل)عكاث!(أملاحأحد

فيالهيدروجينبروميدمحلولويسمىمتطاير.غيرقوي

بروميدغازمنكلويستخدمالهيدروبروميكحمضالماء

مركباتصنعفيالمائيومحلوله)3!+(الهيدروجين

.عديدةعضوية

دقيفاباحثاأم(.كان039-861)9بلىبرو!،

بحثهفىذلكظهروقد،البشريةالجغرافيامجالاتفى

إيبيرياجزيرةشمبهفىالريعنأم،209عامنشرالذي

يدعلىالجغرافيادرسأنهمنالرغمعلىإفريقيا.وشمالى

واهتمفكريامستقلأكانأنهإلالابلاش،ديفيلال

فيالرائدكتابهصدر.الواقعيةبالدراساتخاصااهتماما

البضريبالنشاطفيهواهتم،ام019عامالبشريةالجغرافيا

الذيالتاريخجغرافيةكتابهكشفكما.الأرضعلى

قيمةآراءعنفالوامعبالاشتراكام219عامنشر

فيبفرنساالبشريةالجغرافياعنكتابلهوصدر.وعميقة

.ام269و0291عاممطجزءين

أم(.826-)1775كونرادمالت،برون

بصفتهإليهيشارفرنسا،فيعاشالأصلدنماركىجغرافي

يعدبولنداعنوكتابهأوروبا،فيالحديثةالجغرافياأباءأحد

فيأسهموقد.الحديثةالإقليميةللجغرافياطيبانموذجا

نأبرونآراءومنفرنسا،فيالجغرافيةالجمعيةتأسيس

وفي.الوأضحةغيرواللغةالغموضتكرهالطبيعيةالجغرافيا

المصطلحاتدقةإلىالجغرافيالغةتصللاالوقتنفس

الطهطاويرفاعةأنبالذكروجدير.والرياضية،الكيميائية

اسمهيكتبوكانالعربيةإلىبرونأعمالمنكثيراترجم

.ملطبرون

اسيا.شرقيجنوبفيصغيرةإسلاميةدولةيروظي

شعبوشمتعبورنيو.لجزيرةالشمالىالساحلعلىوتقع

إلىرئيسيةبصفةيرجعرفيعمعيشيبمستوىبروناي

الشاطئ،عنبعيدايقعالذيالكبيرالبتروليمخزونها

عددوقدر2كم5765حوالىبرونايمساحةوتبلغ

واسمهانسمة.000992بنحوأم699سنةسكانها

بندرهيوعاصمتها.السلامداربرونايهوالرسمي

مدنها.أكبرأيضأوهيبيجاوانسيري

إلىأم888سنةمنبريطانيةمحميةبرونايكانت

المحليةوالعملة.مستقلةدولةأصبحتحينام849سنة

البروني.الدولارهىهناك

يختارهسلطانبرونايحكومةيرأس.الحكمنظام

،الحياةمدىيحكمالحاليوالسلطان،الخلافةمجلس

منذسلطاناأصبحالذيالبولقيهحسنموداالسيريتولى
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نايبرو

طرق

وطليةعاصمة!

أحرىمدث

الححرسطحمسلوىوو!الارتماع+

4+الحم!لضلركاتسنن،،!العلمين
للمنا-س!هول

لمما!لا!صم!كووليونلايح!

5!كا*-!-ثهـءممد!و!سم!--!ا

الدوليةالحدودثيمرحغاليستالحرلطه!ه

زيرورالماليةووزيرأصزراء،ارئيسمنصبأم679

فيمهمةوظائف!أسرتهأشرادمنوأممثير،الداخلية

مجاشالبلادح!ص!افينالسلصاأوتساعد.الحكومة

هذهأعضاءاصسلطهانايع!تر.مختلفةوشمرعيةاستشارية

الحزبهوفقطواحدحزببرونايفيويوجد.المجالس

الديمقراطي.الوطني

لالنسبةإداريةمناطقأربمإلىمقسمةبرونايودولة

السلطهانويع!!.ممطقةمجلسمنهالك!!،المحليللحكم

المجالس.هذهأعضاء

وتتكون،برونايفيمحكمةأعلىهيالعلياوالمحكمة

جميعايعينهمالأعضاءامنعددويعاونه،المح!صمةرئيسمن

.نالسلط

فىنايبروس!صادمن07%نحويعيمم!.السكان

الريفيةالمناطة!فييعيشون%03ونحو.الحضريةالمناطهت

أكبروهم،أصينيوناويشكل.الملايوي!تمنالس!صانوثلثا

البروناي!تمعظميتكلمر.السكانعددربعنحوالأقليات

بعضلكنأطبلاد،الرسعميةاللغةوهيالملايويةاللغة

وك!.والإنجليزيةالصينيةاللغتينيتحدثونأيضاالس!صان

نصارىالصيمي!تمعظمبينمامسلمونتقريباالملايويين

البوذيين.منضئيلةنسبةإلىبالإضافة

ملابسالحضريةالمناطقفيالبرونالينأغلبيرتدي

النساءمنالكثيريرتديح!!في،الغربيةبالأزياءشبيهة

وتنوراتالأكمامطويلةقمصانمنيتكونزياالمسلمات

الخساءرالرجالمنكثيريرتديالريفيةالمناطقوفي.طويلة

القماشمنطويلةقماوهي)سارونجز(واسعةقمصانا

منكثيريعيع!.بالفوطةوتعرفالوسصأعندترلطكالتنورة

منمصنوعةومساكنحدشةبيوتفيالمدنسكان

ولهاالخشبمنالبيوتفمعظهمالردففيأماالحجر.

القش.منمصنوعةأمعقف

وتوجد.مرتفعمعيشةبمستوىلرولايسكانيتمتع

والعلاجالمجانيبالتعليمالح!ضمةوتتحفل.نسبياقليلةبطالة

الأعمالمعظماأصينيونويحت!-هـاأ!لمواطنين،المجاني

الصينيينمنفقط%01حوافيفإدذلكرغ!ا.التجارية

المواطنة.أوالحنسيةمنحواأ!ذيراه!اس:نايشي

الابتدائيتعليمهمنايينأب!واأ!الأطفااامعفمأي!صم!

برونايجامعة-البلادفيجامعةأوأ!افتتحتوقد،والثانوي

كليةأيضابرونايفيويوجد.أم859مشة-السلامدار

فيالبرونالينمنكثيرويدرس!.شنيةومدارسمعلمين

أيضا.تعليمهمأجفتكاالحكومةوتدفع،الأجمبيةالجامعات

الصينبحرالشمالمنبروناييحد.والمظخالسطح

ومعظمبماليزيا.محاطةشهيبرونايبقيةأما،الجنولي

بأشعجارم!يئةفهيالداخليةالمناطهتأما.مسطحةأراضيها

.بيجاوانسيريبندرخلاا!بروناينهرويمر.الغابات

حواليشهريةحرارةدرحةبمعدل،قارينايبررومناخ

علىسم2ه.بينمااسسنوياالمطرمعدأ!وشراوحء.27

الداخلية.المناطقفيسم032وحواليأعساحلأطول

تحتالموجودانأطبيعياوالغازأضفطايدرالاقتصاد.

ويمثلللبلاد.كبيراعائداأحمعاحليةاالمناطة!فيالماءسطح

كل،النفطمعالموجودالطبيعىوالغازومنتجاتهالنفط

أخرىحرفأيضابرولايوفيتقريبا،برونايصادرات

الصناعاتولعضوالحراجةالأسماكوصيدكالزراعة

.ال!خرى

%01نحوالطيعيوالغازالخفطصناعةوتستوعب

فى%ء.يعملحينفيالبلاد،شيالعاملةالقوىمنفقط

القوىلهذهتقريبامستخدمكبرأوهيالحكومةدواوين

العاملة.

والغازالنفطمندروناياحتياطييستمرأنالمتوقعمر

والعشرين.الحاديالقرنمنالأولىأحقوداحتىالطبيعي

الطبيعي.والغازالنفطصناعةمنجزءاالحكومةوتمتلك

والغازالنفطينفدوعندمامنها.كبيرعائدعلىوتحصل

مرتباتد!عنالحكومةتعجزقدبرونايفيالطبيعي

وتشجع.الانلديهاالعاملينالموظفينمنالكبيرالعدد

المشروعاتأوالأعمالفىكثيرةوظائفإنشاءالحكومة

اكراعة.لجطوفيالخاصةالتجارية

والولاياتولمشغافورةاليابانمعكبيرةتجارةولبروناي

شرقيجنوبشعوبرابطةوأعضاء.الأمريكيةالمتحدة
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والفلبينوماليزياإندونيسيايضمالذي)اسين(،اسيا

جنوبشعوبانظر:رابطة.وبرونايوتايلاندوسنغافورة

اسيا.شرقي

الصينيةالكتاباتفيبرونايتذكر.تاريخيةنبذة

وقتذاكوكانت.الميلاديالسابعالقرنحوأليفيالقديمة

علىلبرونايمملطانأولوجلسمهما.تجاريامركزأ

الخامسالقرنينوفي.الميلاديعشرالثالثالقرنفيالعرش

قويةدولةبرونايكانت،الميلاديينعشروالسادسعشر

منوأجزاءلبورنيو،الشماليالساحلمعظمعلىسيطرت

عشروالثامنعشرالمسالغالقرنينوفى.الفلبينجنوب

السفنتهددلبرونايالتابعةالسفنكانتالميلادور،

سيطرتوقدآسيا.شرقيجنوبفيالأوروبيةالتجارية

التاسعالقرنفيالشماليةبورنيوأجزاءمعظمعلىبريطانيا

وبينبينهاالملاحةخطوطحمايةبحجةالميلاديعشر

قواتهامعظمذلكنتيجة،برونايوفقدتوالهند،الصين

الحمايةبريطانيافرضتأم888سنةوفيوأراضيها.

برونايتقلصتالوقتذلكومنذ،برونايعلىالبريطانية

تقريبا.الحاليحجمهاإلى

حقولفيالنفطاكتشافأدى،أم929سنةوفى

دولةبرونايتصبحأنإلىالساحلعنبعيدامغمورة

،الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتبدايةوفى.غنية

عدممنموجةبعدالسياسيةالأحزابالسلطانألغى

.برونايفىالانواحدسياسيحزبويوجدالاستقرار.

سنةينايرأولفىمستقلةدولةبرونايأصبحت

حاجةفيفهيالاقتصاديازدهارهاورغم.أم849

النفطينفدأنقبلأخرىاقتصاديةأنشطةتبنيأنإلى

أراضيها.من

الديناعمور.انظر:.البرولتصورص

أخواتثلاثبرونتيالأخوات.الأ!حواتيرولتي،

وهن،الروائيةالقصصكتابةعلىشهرتهنبنيت

-181)8واميلى(،م5851-181)6تشارلوت

حياتهنارتبطتأم(.841-أ082)وانأم(،848

حيثبإنجلتراالفريدةيوركشايربمراعيالأدبيةوأعمالهن

.ولدن

فقير،أيرلنديلأبالثلاثالأخواتولدت.حياتهن

العمر،مقتبلفيمازلنوهنأم821عامأمهنوماتت

الأخواتعملت.ومنعزلةالعاطفةمنخاليةتربيةفتربين

والقراءةبالرسمأنفسهنوشغلن،ومدرساتأطفالمربيات

واتساعخيالهنتنميةفىالعزلةهذهتسببت.والكتابة

أقلامأسماءتحتالشعريةأعمالهنأولأنتجن.ملكاتهن

فيتظهر.برانويلأحوهناللوحةهدهله!رسمبرونتيالأخوات

.الصورةيمينوتشارلوت،الوسطفيإميلى،الصورةيسارآدالصورة

هذهبعدقمنوقدبل،وأكتونوإيلزكورير:همرجال

.الأخرىالأدبيةأعمالهنبنشرالتجربة

جينقصةتشارلوتالكبرىالأختألفت.أعمالهن

سيرتهامتضمنةوهىأعمالها،أشمهروهىأم847إير

للقصمةالرئيسيةالبطلةلسانعلىحكتفقد،الذاتية

روتكما،الداخليةالمدرسةلحياةكراهيتهاروشستر

هذهمعوحياتهاكبيرمنزلفيأطفالكمربيةخبرتها

.ال!سرة

وذربخمرتفعاتهىوأحدةروايةبرونتيإميليكتبت

تكنلمأنهاإلاشهيرةرومانسيةتحفةتعد.أم847عام

إليهاوجهتفقد،برونتىلتشارلوتإيرجينشهرةبمثل

التقليديةالأخلاقيةالمبادئمنلخلوهاعنيفةانتقادات

الرومانسية.للعواطفوتمجيدهابالوحشيةواتسامها

وفهمهاالحيويوصفهاخلالالكاتبةا!متطاعت

فيهاالمبالغقصتهاتجعلأنالبشريةوللطبيعةالعاملةللطقة

عنللوديانإميليوصفخلالالقصةكشفتوقد.مؤثرة

كروائية.فقطوليصركشاعرةقدرتها

وصبرا،لطفاالأخواتأكثرفهيآنالتالثةالأختأما

قصروسكانأم()847جراياجناسهماكتابانولها

والعنفالأفكاربهدوءويتميزانام()848فيلوايلد

.شارلوتلأختهاايرجينروايةمنحدةالأقل

والقصدير.النحاسمنأساساتصنعلممبيكةاليروس

إضافةويمكن.السبيكةمن%25حواليالقصديرويشكل

لأغراضأخرىوفلزاتوالزنكوالرصاصالفوسفور



نزلبروا693

أكثرالبرونزيجعلالمثالسبيلعلىفالفوسفور.خاصة

.وقوةصلابة

هذاأطلة!،احتمالهوقوةبصلابتهالبرونزشهرةوبسبب

علىتحتويالتىأسحاساسبائكمنكثيرعلىتجارياالاسم

وتسمى.اللونفىالبرونزتشبهولكنهاالقصديرمنقليل

ويقصدبالبرونز.خطأالممتازةالصفرسبائكبعض

منكبيرةكميةعلىتحتويالتيالسبيكةعادةبرونزبكلمة

القصدير.

أنواعوأقوىأصلبيحتوي.واستعمالهخاعحيته

منقليلوعلىالقصديرمنكبيرةنسبةعلىالبرونز

منكبيرةنسبةعلىتحتويالتىوالمسبيكة.الرصاص

استعماليفضل.منخفضةانصهارهادرجةتكونالقصدير

أضماثيل.كاالتفاصي!ذاتللزينةالمعدةالأشياءفيالبرونز

الرصاصمادةتضافالسببلهذاالبرونزاستعمالوعند

سبيكةعلىالحصولالحالةهدهفيوالنتيجة.السبيكةإلى

إلىالرصاصيضافتصنيعها.فيوأسهلثمناأرخص

فقواعد.تزييتإلىالمصنعةالمادةتحتاجعندماأيضاالبرونز

المرصصالبرونزمنتصنع،المثالسبيلعلىالارتكاز

القصديرعلىالمحتوينزوالبرو(.بالرصاص)الخلوط

هذهوفي.الصلبمعاستعمالهيحصنفقط،والفسفور

السهلمنولأنه.التزييتعام!!إلىالأمرلايحتاج،الحالة

منكثيرفيالبرونزيستعم!!،ضخمةأشمكالفيتشكيله

.عامم!اشداءأشياءعدهعملشالإلسارااستعملهنزلبروا

الحرلية.واطعداتوالرهريات

المصريةالقطة

.مق8501332حوالي

صينيرسموعاء

م.ق652-2211حوالط

مزاياهإحدىوأنخصوصا،الأجراسصناعةفيالأحيان

الأجراسوإعطاءالصوتذبذباتتقليلعلىقدرته

خاصة.لعمات

فإنناولهذا،للصدأ.قابلةغيرالبرونزسبائكومعظما

بنيلونلهاالبرونزمنالمصنوعةوالأجراسالتماثيلأننجد

خواصلهاللونأخضرغشاءعليهاأننجدأو.جميل

ببطءالبرونزيصدأالغشاء،هذاتكونوبعد.النحاس

مئاتالبرونزمصنوعاتتبقىالسببولهذاشديد.

السنين.

%ا.نسبةعلىتحتويالتيالبرونزسبيكةتستخدم

تدقحيث،المطاوعالحديدتشكيلفىأ!صديرامن

ثمأولآتصبأومختلفةأشسكالإلىالفلزاتوتطرق

علىللحصولوالسحبالطرقطريقعنتشك!

هذامنويصنع.أنابيبأوألواحأوأسلاكأوقضبان

الزنبركيةالأسلاكالتبريد،طريقعنتقويتهبعد،الخليط

الصلبالشعماللأنالاستعمالشمائعةوهى.الممتازة

ويستعمل.ولتاكلهالعاليةال!!ربائيةلمقاومتهمفضلغير

وأحيانا.الكهربائيةالصناعاتفىواسعةبدرجةالبرونز

منجودةأقلولكنهالأحمرالنحاسبالقصديريستبدل

القصدير.

قولبتهمايصعبوالألومنيومالسليكونوبرونزي

يكونانولكنهماالقصدير.ببرونزاتمقارنة:صنعهما

والأدواتوالتماثيلالزيحةأد:ا!الأسحاءهدهلضصت:قد.3:.مد

ايونان،برونزيةخوذة

تقريما.مق055005حوالي

حديثفرنسيتمثال

مأ888
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الرونزيستعمل.كهربائىفرنمناللنصهرالبرونزينقللعاملصورة

العالية.احتمالهلقوةودلككثيرةصناعيةأغراضفي

أكثرتجعلهماخاصةمزاياذاتالقاعدةنحاسيةسبائك

معمسبوكنحاسفهوالسليكونىالبرونزأما.فائدة

الحديدمن%اإليهويضاف،سليكونأ-3%حوالي

عملفىالسليكونبرونزويستعملوالمنجنيز.والنيكل

لمقاومتهوذلك،الكيميائيةالموادبحفظالخاصةالأوعية

الشديدةالكيميائيةالموادعنالناتجينوالتآكلالصدأ

التفاعل.

%ا.5-نسبةعلىالألومنيومبمالبرونزيحتويوقد

المنجنيز.أوالنيكلأوالحديدمن%5ونحوالألومنيوممن

الحرارةطريقعنالألومنيومبرونزاتبعضمعالجةويمكن

كالصلب.قويةأحيانا،فتصير،لتقويتها

النحاسمنالمصنوعالبرونزيعتبر.تاريخيةنجذة

الناسعرفحيث،البشريةعرفتهاسبيكةأقدموالقصدير

بينماالفترةعرفتوقد..مق.0053منذصنعهاطريقة

وذلك،البرونزيبالعصروالحديديالحجريالعصرين

الفناجينمثل،الأوعيةعملفيعادةالبرونزلاستعمال

عملفيأيضاالبرونزواستخدم.والزهرياتوالأباريق

.والسيوفوالدروعوالسكاكينوالخوذاتالحربيةالفؤوس

عملفىوأحياناالزخارفعملفيالبرونزاستعملكما

البدائية.الأفران

؟النحاس،البرونزيالعصر؟السبيكة:أيضئاأنظر

القصدير.

إلىكم55حواليتبعدألمانيةمدينةيرودشميج

.100248سكانهاعددهانوفر.منالغربيالجنوب

زراعيةمنطقةفىأوكرنهرضفافعلىالمدينةتقع

بيتتعتبركما،وصناعيتحاريمركزوهي،خصبة

الألمانية.التقنيةالمعاهد

القديمةاللاتينيةالكلماتمنبرونشفيجالممميأتى

الميلاديالتاسعالقرنأواخرفىبرونو.قريةتعنيالتى

للمدينةالحاليالموقعحولالواقعةالأرضكانت

المنطقة.تلكجماعاتقائدبرونوقبلمنمحكومة

عثمرالثالثالقرنينبينكانتللمدينةفترةأعظم

تقريباكلهاالمدينةدمرتوقد،الميلاديينعشروالسادس

وأصيبتأم(6-48أ)618عاماالثلاثينحربخلال

الثانيةالعالميةالحربفيبالغةبأضرارذلكبعد

ام(.459أ-)939

القواقعمنأنواععدةعدىيطدقشائعاسماليرودق

أشهرالبحار.سواحلبهاتزخرالتيالصغيرة-الحلزونات-

وساحلأوروباشسماليفيالمألوفالنوعذلكالأنواعهذه

فىالبرونقويعيع!.الشماليةلأمريكاالأطلسيالمحيط

بينبالصخورملتصحقاويتشبث،الصخريةالشواطىء

يغلبسميكةمحاريةقشرةذووهووالجزر.المدمستويات

منالقريبأوالسمرةإلىيميلالذيالرمادياللونعليها

يقربماإلىالبرونقمنالواحدطوليصلوقدالأسود،

سم.4من

عندإلاتعيشلاالبرونقمنالأنواعبعضهناك

على-الصغيرفالبرونقالبحار.شواطئمنمعينةمستويات

يأالماء،لرشالقالعلياالمناطقفىإلآيعيشلا-المثالسبيل

الماء.يغمرهلاحتىالصخورأسفليكونلاأنه

رعاةيطدقهاسمالبرونكوحصان.حصانالبروئكو،

وتعني.المروضغيرالطبعحادالجوادعلىالأمريكيونالبقر

البقررعاةويطلقوحشيا،أوشرساالأسبانيةفىالكلمة

السهولفرسعلىمستاجمنبدلأبرونكوأسمأيضا

فييهيمالذيالبريشبهأوالبريالصغيرالأمريكية

هيالبريةالأفرأسوهذه.الغربيةالأمريكيةالولايات

الأوائل.الأ!حبانيينمإلمكشتفينجاءتالتىالسلالة

فيوكذلكالبقر،قطجععلىاليومالاسمهذاويطلق

برونككلمةوتطلق،المروضةغيرالخيلركوبمباريات

غيرالخيل)ركوبالروديومبارياتفىالأفرأسهذهعلى

.(المروضة

فريدريك.،رمنجتونالروديوبم:أيضاانو
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أولكانأم(.644؟-1)377ديليبوبرونلسكي،

ابتكر.الإيطاليةأضهضةاعصعرفىمهممعماريمهندس

لعملوأيضامرتفعةأماكنإلىالبناءموادلرفعطرقا

كاتدرائيةقبةبناءعلىوأشرصبرونلسكيصمما.القباب

المعماريةأسدراساتاتأتيرظهر.العمارةانظر:فلورنسا.

مبانيهمنمحموعةعلىنبرونل!يالكلاسيكيةالرومانية

أغديساكنائسراللقطاءأ!اصفاالأامستشفىمثللفلورنسا،

.بازيومصلىإمبريتووالقديسةلورنزو

أمحمليةاحياتهولدأبإيطاليافلورنساشيبرونلسكيولد

.أم184عامالعمارةفنيمارسربدأث!الصياغةحرفةفي

الخطى،المظوررسماخخراعهإلىالحسابفيرغبتهأدت

السطحي.اشسعمافيأضسبيةاالابعادإظهاروهو

أحدكاربم(.0061-أ5)48جيوردانوبرونو،

يعد.بيةالاوروالنهضةعصرفيأمخربي!تاالفلاسفةأشهر

نوبررشتبأصسحر.ارأخصوفزاالفلسفةمنخليصاأفكره

دارجة(وصرديةلموضوعاترسمية)أعمالورسائلقصائد

كحب-اعتقادهحمسب-أسنبيمااالحبمفهومقدمكما

بسببأضسبياالعاطفيأسشقاءبامصحوبللهمثالي

.ال!رضعلىحياتناأتناءاللهعنال!نفصال

وهوالتحهت.نابوليقربأجابإيطهانولافيبرونوولد

تذعىدينيةبجماعةعمرهصعشرةأضامنةافي

الروحيقلقهبهأدى.أحصاثوليكاالرومانالدومينيكانيين

وبالتاش،الكنيسةتعاليمافيالشكإلىالفحريونقده

حيثإيطالياشمالىإلىلرونوانتقل.الدوميخيكاني!تترك

حيثبسويسراجنيصإشذهبثماكنسياواعظاعم!

برونوذهب.قصيرةلفترةالكالفنيةمدهبإلىاهتدى

مذهباعتنة!حيثألمانياثموإنجلتهـافرنساإلىلعدفيما

الفلسفاتنقدإلىبرونوميولأدت.قصيرةلفترةاللوثرية

بعضوبينبينهصراعاذأ!كأ!هفسبب،القائمةوالديانات

()الابتداعبالهرطقةبرونواتهم.الكنيسةقيادات

عامبالموتالعلياالتفتيشمح!صمةعليهوحكمت

روما.فيحياوأحرق،أم006

حكمذاتإنجليزيةمقاطعةتوب-آ!ن*يروفي

أخذتالتويد.نهرعلىنورثمبرلاندفيذاتيمحلي

سكانهاعددتويد،-آبون-لرويكميناءمنامممهاالمقاطعة

الزراعةالاقتصادينشاطهاويشم!.نسمة26)004

والنسيج.أجسيطةاوالهندسةأ!باعةأواالأسماكوصيد

برويكواعتبرتبسور.محاطالمدينةمنأغديماوالجزء

عنهاتنازلتولحمهاأم،180عامألمحكتلندامنجزءا

الجانب!تبينملاجتهاتنقلتأنلعدأم482عاملإنجلترا

ذاتحرةمقاطعةصارتأم406عاموفي.مراتعدة

.الأولحيمسالملكيدعلىمحليحكم

3برىابمانضصترمحليح!صمذاتومنطقةقسمالري

صناعةبهاتتركز،نسمةأ00272سكانهاعدد.لإنجلترا

والمواد،الورقصناعةأ!جودأيضاأهميتهاترجعرالنسئ!

الآلية.والمعداتأضسئ!اصناعةعلىأغائمةاأعيميائيةا

موادوإنتاج،الإضاءةهندسةالأخرىأ!ناعاتاومر

الةمخترعكايجونرأسمسقطهيوبريأطلاء.ا

(.الثيابحياكة)الةأضولامكوكتحريك

.جون،كاي،الكبرىمانشسمتر:أيضاانظر

-أ501هـ،582-)994محمدأبوبري،ابن

الجبارعبدبنبريبنأطهعبداألومحمد،أم(.186

إلىينسبمشهور.أخويونحويشافعيفقيه،المقدسي

لأنهمصر،وإلىبمالمقدسبيتمنأصلهالأن،المقدسبيت

ويقال.الفقهيلمذهبهنظرا،أصشافعياوإلىفيها،لشأوشأسد

.العلوممنفيهمابرزإلىنسبةيأطغواأسحوياأ!ه

علومقرأ.تعليمهوتلقىنشأفيهاوبمصر،لرياكأأصد"

مصر،إلىوالقادمينالمصريينمنزمانهعلماءعلىالعربية

أباهأنمنظورابنويدكر.أقرانهمنغيرهينلهمالمفسال

.عمرهمنعشرةلاإلخامسةأنبعدالنحولتعلموحهه

ولهذا،النحو.معرفةلايجيدكانلكنهكتبيا،أبوهوكان

بنالملكعبدبكرأبيالشيخعلىيتلقىابنهكانفقد

لسانه.وتقويمأبيهبتعليمايقومثم،السراج

الدينعلومقرأحينوالدهرغبةتحقيقفياجتهدوأ!له

منإليهاوالقادمينمصرعلماءعروآدابهاالعربيةوعلوم

.غيرهعليهيحصلمالمعلىفحصلالأندلس،واالشام

منوالدهلدىماكان،اطلاعهوسعةثقافتهنموعلى،وأعانه

جلها.أوكلهاقرأهاقدبريابنيكودأنلابدالتيال!ضب

سيبويه،بكتابوعالم،الاطلاعوا!معبأنهالمتقدمونوصفه

وأكدوا،ووثقوهعليهوأثنوا،أحربيةاوشواهد،بعللهعارف

ابنتصدروقد.بعلمهالناسانتفاعوعلى،فوائدهكثرةعلى

عنه.اللهرضيأحاصابنعمروبجامعالإقراءبري

جاءوقد،الفاطميةالدولةفيالإنشاءديوانلرئاسةتأه!

الإنشاء،ديوانفيالتصفحإليه"لموكان:الأعيانوفياتفي

بعدإلاالنواحيملوكمنملكإلىالدوأ،عنكتابلايصدر

كانتوهذه.خفىخللمنشيهمالعلهويصلحيتصفحهأن

علماءعنبهاتميزالتيعلومهأخدوقد.لالشادلملمابنوظيفة

حيثءهـ(أه)تاللغويالقطاعالن:مثلبممشهورينأجلاء

هـ(،55.)تالنحويأحشنترينيوا،الحوهريصحاحعليهقرأ

.هـ(665)تالمعافريالجبارعبدطالبرأبي
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مؤلفاتهأماكثير،خلقبهوانتفعواعنهأخذواوالذين

كتابفيوقععماوالإيفماحالتنبيهأشهرها:،فقليلة

،الجوهريصحاحعلىحاشيةالأصلفيوهو،الصحاح

فيهشرحالإيفاح،شواهدشرحأيضا:مؤلفاتهومن

العشرالمسائلجواب،للفارسيالعضديالإيضاحشواهد

الحشر.إلىالمتبعات

يحدثبريالبريمرض.مرصبري،البري

مناسمهويشتقالثيامين.أوأ()ب-فيتاميننقصبسبب

بهالمصابإنحيثقادر،غيرأناويعبىالسنهاليةاللغة

يأفعلعلىالقدرةعدمدرجةإلىجدامريضايصمبح

السفليةالأطرافتيبسالمرضأعراضأهمومنشيء.

التهتكفيالعضلاتأنسجةوتبدأ.والألموالشلل

المتقدمةالحالاتوفيالظهور.فيالدمفقرويبدأتدريجيا،

غالباالوفاةوتحدثالعصبيالجهازعلىبريالبرييؤثر

العمل.عنالقلبلتوقفنتيجة

الملايووجزرواليابانالصينفىمنتشرابريالبريكان

مكوناالبلدانتلكفيالرئيسيالغذاءكانحيث،والفلبين

ثم.الطحنأثناءالثيامينمنمحتوياتهفقدالذيالأرزمن

بسببالبلدانتلكمنتدريجئاالاختفاءفيالمرضبدأ

وتوافرالمعيشةمستوىوارتفاعالغذائيةالعاداتتغير

الأشخاصبريالبريمرضيصيبوقد.الصناعيالثيامين

إنهمحيث،طويلةلمددالخمراحتساءفىالمسرفين

فييتسببمما،للجسماللازمبالغذاءالكحوليستبدلون

ويعالج.اب-فيتامينالأخصوعلىالفيتاميناتنقص

التيالأطعمةوبتناولالثيامين،بحقنبريالبريمرض

الثيامين.منعاليةنسبةعلىتحتوي

مأ219أهـ،415اهـ-34)0سيادمحملىبري،

الصوماللجمهوريةالأسبقالرئيسأم(.599-

بقواتالعملفيبريسيادمحمدانخرط،الديمقراطية

،أم069عامإلىأم419عاممنالصوماليةالشرطة

ديميةبالأحطذلكقبلالتحق.العامالمفتشرتبةإلىوتدرج

عودتهوعند،أم529عامفيهاوتخرجبإيطالياالعسكرية

الشرطةقواتفيوظائفعدةوتقلد،ملازمرتبةإلىرقي

.أم069عامإلى5491عاممنالصومالية

بالجيششعبةوقائدعقيدابريسيادمحمدعين

فيتدرجثمأم،069عامتكوينهعندالصوماليالوطني

.6691عامفلواء،أم629عامعميدرتبةإلىالجيش

أم969أكتوبر21فىبريسيادمحمداللواءقاد

الجمهوريةرئيساغتيالمنأيامستةبعدعسكريا،انقلابا

أحدبرصاصةسقطالذي،شارماكيعبدالرشيدالسابق

مناطقفيبهايقومكانالتيالجولةأثناءالشرطةرجال

.بالصومالالجفاف

الأعلىللمجلسرئيسابريسيادمحمداللواءأصبح

للحزبالعامواسحكرتيرام(،769-1)969الثورةلقيادة

ورئيسالوحيد(الرسمي)الحزبالصوماليالاشتراكي

منذالوزراءمجلسورئيسالديمقراطيةالصمومالجمهورية

لمنظمةرئيساكانأنهكما.أم199إلىأم769عام

ام(.759-أ)749لعاميدورتهافىالإفريقيةالوحدة

أكتوبرفيالسلطةتوليهابعدبري،سيادحكومةحلت

قوانينوسنتوالرسميةالشعبيةالهيئاتكل،أم969

الدولةأمنومخابرات،الأمنمحكمةبتكوينتقضي

سيادالرئيسوأصدر،المجتمعوقانونالدولةأمنوقانون

اللغةأنفيهأعلنقراراام739عاممنتصففيبري

يسريأغراراهذاوأنالرسميةالدولةلغةهيالصومالية

والشعبية.الرسحيةالمطبوعاتعلى

بريسيادالرئيسأعلنالانقلابعلىعاممروربعد

ستكونالاشتراكية"أن:المناسبةبهذهأقيماحتفالفي

الإنتاجتوجيهيتماضوئهاوعلى،اليومبعدلحكامنامنهجا

تحتستكونالإنتاجقطاعاتجميعوأن،والاستهلاك

بطعه".اشتراكيشعبنالأنالحكومةتصرف

الصوماليالمؤتمرحزبأعلنأم099أغسطس!وفي

لإسقاطتحالفهمالوطنيةوالحركةالقوميةوالحركةالمعارض

.عسكريبعملبريسيادحكومة

العاصمةمنبريسيادهربأم199ينايروفى

دعاالذيالصوماليالمؤتمرقواتأماممقديشوالصومالية

مهديعلياختيارقراراتهمنكانمشتركلمؤتمرالمعارضة

انتقاليا.رئيسا

،الصومالبمالعربيةالسياسيةالأحزاب:أيضاانظر

تاريخ.

بريطانيضابط.م(0291-4871)لمانوا،يرى

لجنوبيالداخليةالمناطقلاكتشافجديةمحاولةباولقام

كثيرةأجزاءيشاهدأوروبىأولبريويعد.العربيةالجزيرة

أعدوقد.الغربيةعدنبمحميةبعدفيمايعرفأصبحمما

وقدمنصورعبداللهإلىاسمهبتغييرالرحلةلهذهنفسه

وهي،يشبموزاروالجعثيع،،بالغلظةالقبائلرجالوصف

.حضرموتفيالعلياالعوالقمنطقةفيمدينة

ربيتالتيادكلابأحدالبرياركلب.كعلباليريار،

عشرالثانىالقرنفيتمقدذلكأنالمحتملومنفرنسا،في

قطعانرعايةفييستخدمالكلبهذاوكان.الميلادي

والأبقار.الماشية
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الكلا!منالبرياركلب

استعملتالتيالهرنسية

الماشيةقطعالىرعايةفي

والأبقار.

واشماديالأسودالالشعرالكلابهذهمعظموتتميز

طولهويصل.وذيلهجههوالمتموجالطويلالشعرويغطي

كما،الكتفعندسم07-55نحوإلىالوقوفأثناء

كجم.36-03نحووزنهيبلغ

الكلب.أيضا:انظر

وحاكمطروادةملككان،الإغريقيةالأساطيرفيميرب

عرفوقدالإغرلق،معالطرواديةالحربأثناءالمدينة

الإغريق.يعبدهاحطنالتىالالهةاواحتراوالكرامةبالرح!ة

البنينمنمائةأخرياتنساءوعدةهكيوبةزوجتهلهأنجبت

وأشهروباريص!،هيكتورألنائهوأشهرالذكور،مننصفهم

كاممندرا.بناته

توفيوعندما.الحربفيبريامأبناءمعظممات

الإغريقيالمحاربخيمةإلىالطرواديالملكذهبهيكتور

بمراسملتحظىهيكتورابنهبجثةلهيأذنأنراجياأخيل

وأعطاهالسنالكبيرالأبمعوتعاطف،المناسبةالدفن

)أونيوبتوليموسقتلبعدفيماطروادةسقوطوعند.الجثة

الإلهبمذبحيتعلقوهوبريامالملك(أخيلبنبيرهوس

باريس.بمالإلياذة؟هكيوبة:انظر.زيوس

لحرفيحزرأربربريبلوفجزر.صر،بروو!

العالم.فيالفراءذاتالفقمةمنلقطيعموطنوأكبر،بيرنج

ونصفالمليونحوالييذهبعام،كلمنالربيعوفي

أطتوالد.بريبلوفجزرإلىالفراءذاتالفقمةمنالمليون

ولرس،ثم،جورجوسانت،بولسحانتهيالجزروهذه

يقطها2كم002حوالىالجزرهذهومساحةوأوتر.

المتحدةالولاياتا!شحوذتوقدفرد.تسعمائةحواكط

حظرهناكيكنولمألاسكا.شراءصفقةضمنالجزرعلى

علىقاربتفقدأ!ذلكونتيجة.الفقمةصيدعلى

المتحدةوالولاياتكندامنكلوقعتحينئذ.الانقراض

الفقمةحيوانلحمايةمعاهدةواليابانوروسياوبريطانيا

عاموبحلول.القطيعمسؤوليةالمتحدةالولاياتوتولت

وكنداالمتحدةالولاياتمنكلوافقتأم،579

صيدحظرعلى،واليابان)سابقا(اسحوفييتىوالاتحاد

أخريين.سوفييتيتينوجزيرتين،بريبلوفبجزرالفقمة

بمالفرائهاتصادالتيالفقماعددتحددالاتفاقيةهذهبموج!

عامالاتفاقيةانقضاءومنذ.سوياألفاست!تعنلايزيد

الولاياتمنكلفىالحيوانحمايةقوانيننصتأم849

الصيدحظرعلى)سابقا(السوفييتيوالاتحادالمتحدة

الجزر.هذهحولالفراءداتللفقمةالتجاري

جيراسيمالروسىالمكتشفتمكنأم786عامفي

المأهولةغيرالجزرهذهاكتشافمنبريبلوفلوجينوفيتش

الأليوت،بعضالروسالتجارإليهافجلب،بالسكان

فا!شقر،الفقمةصيدفيللمساعدةالقريبةالجزرسكان

بولسانتجزيرةيسكنوالانبالجزر.اسحكانهؤلاء

فىإليوتيمجتمعأكبروهى.نسمةخمسمائةحوالى

بحر.نزاع،بيربخان!:ألاسكا.

ويغطيفرنسا،غربىشمالفييقعإقليميرسالي

القنالعنبسكايخليجتفصلالتيالجزيرةشبه

الطبيعيةالريفيةبمناظرهابريتانيوتشتهر.الإنجليزي

سكانويسمى،الصغيرةوبلدانهاومدنها،،الرائعة
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اللاستقلالية،بروحهممعروفونوهمالبريتونزبرشاني

العريقة.المحليةوتقاليدهم

الذيبالإقليمبريتانىالفرنسيةالحكومةتحدد.الإقليم

نورد،ديكوتفينيستر،:هيمحليةإداراتأربعيشمل

الإقليمهذامساحةوتبلغ.موربيهان،فيلينيإيلى

مليون75.2إلىفيصلالسكانعددأما2،كم27و002

إدارةبريتانيتشملأنالبرشونز،منكثيرويطالب.نسمة

بطولهلبريتانيالساحليالشاطئويتميز.أتلانتيكلوار

فيالصخريةوأرضه،الجنوبيشاطئهتغطيالتىورماله

الساحل.علىالأسماكصيدقرىوتصطف.الشمال

البلاد،داخل-بعيدحدإلى-الصغيرةالمزارعوتنتشر

رائعا.ريفيامنظرهافيصبح

توجدلابينما،صغيرةمدنعدةبريتانيفيويوجد

الإداريالمركزرينيمدينةوتعتبر.كبيرةريفيةمساحات

القاعدةمو!بريستالأخرىالمدنمنوفيها.للإقليم

لصيدرئيسيميناءوهيولورينت،الفرنسيةالبحرية

.الأسماك

العصورتماثيلمنبقايابريتانيفيمالوسانبلدةوفى

الثانيةالجالميةالحرباثناءتدميرها،عقبأعيدت،الوسطى

أم(.459-أم)939

بالنصبالمسماة،الكبيرةالحجريةالتماثيلبعضتوجد

بناهاوقذ،كرنكبلدةمنبالقرب،الضخمةالصخرية

الصخريةالنصبانظر:.بريتانيفىالقا-ماءالسكان

الف!خمة.

حدإلى-تاريخهامدىعلىبريتانيعاشت.الثقافة

الثقافةبتطويرسكانهاوقامفرنعمما،باقيعنمعزولة-بعيد

أماكنفيالموجودةالوسائلمنكثيرفياختلفتالتى

تمتالتيالبريتونزلغةيتكلمونفهم.الدولةمنأخرى

البريتونزمنكثيرويرتديبإنجلترا،ويلزسكانإلىبالصلة

.متميزةمحليةأزياء

أنحاءوباقي،بريتانيفيالحياةبينالفروقوأخذت

معظمويستخدم.العشرينالقرنخلالوذلكتقل،فرنسا

يستطيعلاكما.رئيسيةلغةالفرنسيةاللغةاليومالبريتونز

نسبةهناكومازالتالبريتولز.بلغةالتحدثالكثيرون

الأزياءيرتدينالعجائزالنساءوخاصة-السكانمنضئيلة

المنالممباتفيذلكمثلالكثيرونويفعليوميا،التقليدية

الحديثةالأزياءحالياالسكانمعظميرتديولكن.الخاصة

منتظمة.بصفةالغربيالطرازذأت

ديانةالبريتونزمعظميعتنق،بالديانةيختصوفيما

ثقافةعلىقويتأثيروللكاثوليكية،الكاثوليكالرومان

كلفىتقامالتىالكنيسيةالاحتفالاتوتتميز،الإقليم

الاجتماعية.الدينيةالمناسباتبطابعالإقليممنمكان

فيالرئيسيةالصناعةالأسماكصيديعتبرالاقتصاد.

البريتوفز،يصطادهاالتيالأسماكمقدارويبيئ،بريتاني

تعتبركمافرنمسا.تصطادهالذيالسنويالمقدأرثلث

بريتانى.لاقتصادالمهمةالأنشطةمن،والسياحة،الزراعة

فيسكنواقدالناسأنالمحتملمن.تاريخيةنبذة

فىالسلتيونواستقر..مقمشة.0008قبلبريتانى

يرجعأفرادوهمالميلاد.بعدالخامسالقرنخلالالإقليم

فيماسكنالذي،الأوروبيالهنديالأصلإلىأصلهم

يسمىماوجاور.الغربيةأوروبامنواسعةأجزاءمضى

بريتانيالجديدالوطنعلىالسلتيونوأطلقبريطانيا.الان

مئاتمدىعلىالسلتيونخاضوقد...الصيرةبريطانيا

عنباستقلالهميحتفظواكي،الحروبمنعدداالسنين

القرنفيفرنسامنجزءاأصبحتبريتانيولكنفرنسا،

.الميلاديعشرالخامس

لانحدار،بالفحيقالبريتونزمنكثيراليومويشعر

أمجادأستعادةفيالسكانويرغب،ثقافتهممستوى

الفرنسىالحكمنحوالبرشرنز،معظمويتحيز،ثقافتهم

السيطرةمنبمزيدالكثيرونيناديذلكومع،لإقليمهم

منصغيرةمجموعةتريدبينما،المحليةالسياسةعلى

إلىمنهمالبيضوينتمي.لبرشانيالتامالاستقلالالبريتونز،

فجرت،شرعيةغيرمنظمةوهي.البريتونيةالتحريرجبهة

أهدافها.إلىالنظرلفتأجلمن،القنابلبعض

أحدالبريتانيالصيدكدبالصيد.كلبالبريتاني،

النوعهذابينكبيرشمبهوهناك،والمطاردةالصيدكلاب

وكان.الساقينطويلالإسبانيلوكلب،الكلابمن

وعلى.إسبانيلبريتانيكثيرةلسنواترسميةبصفةيسمى

الصيدكلبمهمةالبريتانىالصيد!لبيؤديحالأية

الصيد.عمليةأثناء،أنفهمنبإشاراتالصياد،ينبهالذي

،قصيرةبطانةالبريتانيالصيدكلبجسدويكسو

اللونإماالكلابهذهمعظمعلىويغلب.وسميكة

علامةالأبيفمعاللونأو،برتقاليةعلامةمع،الأبيض

أصلا.قصيرذيلمنهاولكثير،البنيالأحمراللونإلىتميل

أخرىكلابذيولالغربيينمنالكلابأصحابويبتر

مولدها.عندكثيرة

51بينالبريتانيةالصيدكلابمعظموزنويتراوح

الكتف.منسمه-.47لحوفيباطولهأماأكجم.8و

الممموتجسداللاتينيةباللغةبريطانيااسمئييرقي

قطعةفوقصورتوقد.أنثويكلاسيكيرمزفيبريطانيا

كتمثالوظهرتبنسا،الخمسينذاتالمعدنيةالنقودمن

منالشكلهذاأخ!.والخوذةوالرمحبالدرعمسلح
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المعد!ية.اعملاتاعلىحاصةبص!مةيستعطرسالريطرمزبريتانيا

وهيمميستريومتسمىمعدنيةعملةومنبريتانيا،أشكال

الإمبراطورعهدفيمستخدمةكانت،قديمةرومانيةعملة

حتىأم38عاممنحكمالديبيوسأنطونيوالروماني

لأوأ!لريطانياالحديثةالعملاتأظهرتوقد.أم61عام

فيسكتالتيالنحامميةالعملةفوقأم672عاممرة

-ستيوارتتيريزافرانسيمه!تكونوقد.أضانياشعارلعهد

صوروقدالرمز.هذانموذج-ريتشمونددوقةأصبحتالتي

،مرةلأول،الثلاثيبرمحهاالأمواخوسطبريتانياشكل

.أم797عاماكطحوفيمعدنيةعملاتعلى

الشركاتأكبرمنواحدةلتروليامبرلتش

اكتشافيتضمنالرئيسيالتجارينشاطها،أجمريطانيةا

تمتلكالشركةأنإلا.الطبيعيوالغازوبئالنفطوتكرير

،الحجريالفحمتنتجومناجم،كيميائيةمصعانع

.الحاسوببرامجوشعركة،أخرىومعادن،والنحاس

للنفطشعركةوهىسوهيوفيلهافرعأكبروهناك

الشركةتمتلككما.المتحدةالولاياتفيوالتعدين

والضرقوأوروباوكنداأستراليافيوعملياتفروعا،

بالشركةالعاملينعددويبلغ.الجنوبيةوأمريكاالأوسصا

العددهذاربعمنيقربماويعم!!فرد،000021

نيا.بريصاأفى

خلالمنأم،909عامشيأعمالها،أصشركةابدأت

مشروعاالشركةوبدأت.انيةالإدالإنجليزيةالنفطشركة

عامفيبتروليامبريتشيسمى،النفصألتسويهتتجاريا

عامفىالشركةلمجموعةالاسمهذااختارتثم،أم!أ7

أسهمنصفتمتلكالبريطانيةالحكومةوكانت.أم549

منكثيراباعتعندماا.8391عامحتىالشركة

.أم879عامفيالأسهماأكثرباعتثمأسهمها،

منواحد(.-أم)939برايلن،برشنباخ

تضمنتوقد.إفريقيابحنوبي،العشرينأ!رداشعراءأشهر

منكثيرابهأحرزكيواييسمىأصشعراعنمجلداأسهأعما

باللغةمؤلفاتهوكانت.أم839عامنشرهلعدالجوائز

إفريقيا(.جنوبيالغةالأفريكالية

كرلحمامتدربوقد.كيببونيفيلفيبرسنباخولد

عنلهمجلدأولونشر.الكتابةإلىيتحولأنقبلمن

البقرةعلىينبغياسماتحتأم،649عامالشعر

النثرفيلهمجلدأولنشركما،تكدحأنالحديدية

هذهتبتتوقد.العامنفسفيوذلك،المصائبباسم

عنبالانسلاخكتاباتهتميزتكاتبا.شهرتهالأعمال

منفىفيعاشوقد.والمحتوىالشكلحيثمنالتقاليد

،أم759عامحتى7391عاممنباريسفياختياري

فىإفريقياجنوبيإلىعودتهعقبعليهالقبضألقيثم

وعامأم759بينماالعقوبةفترةوقضىنفسهالعام

بسبببهاعليهحكمتسئسنواتمنوذلكأم829

الاعترا!ظتام089عامفىنشر.العنصريةنشاطاته

المشوباللونالأبيضالشخص)وهوللأمهقالحقيقة

الإنجليزيةباللغةالكتابهذاكتبوقد(،بالحمرة

عقبباريسإلىعادثم.السجنفيتجاربهفيهووصف

فرنسيا.مواطناوأصبحلحراحهإطلاق

كان.القديمةرومافىقضافطمسؤولابفر

يحددكانالذيالقاضيإلىش!صاواهميرفعونالمواطنون

القضاةإلىويحولها،مسوغةالمرفوعةالشكاوىمنأيا

منصحبه،يتسلمالقاضيكانوعندما.المحاكماتلإجراء

القانونتفسيركيفيةفيهيبي!عامامرسومايصدركان



304يابريتور

قاضكلكانعام،وبشكل.للمحاكماتبالتقدمالمتعلق

قدكانالتيالناجحةالمراسيميحسنأوين!خجديد

أعضاةاساعد،الطريقةوبهذه.السابقونالقضاةأصدرها

العديدفيبدورهأثرالذيالرومانىالقضائيالنظامبناءفى

عملكماالحاضر.وقتنافيالمستخدمةالقضائيةالنظممن

يرأسونوأصبحوا،الرومانيةالمقاطعاتعلىحكاماالقضاة

.الأخيرةالفترةفيالجنائيةالمحاكم

وارتفع..مق367عامالقاضىمنصبأنشئوقد

أخيراالعددوارتفع..مق422عاماثنينإلىالقضاةعدد

قاضيا.61إلى

.القالونأيضا:انظر

ترتيبفيالرابعةوالمدينةالإداريةالعاصمةيرلتورب

ومساحة،جوتنجإقليمشمافيتقعإفريقياجنوبمدن

نسمة583.525سكانهاعا-د2.كم063الإقليمبلدية

.0925770.1فيبلغالحضريةالمنطقةسكانعددأما

الموظفينمنوالالافالحكوميةالمصالحمنالكثيروهناك

برلمجوريا.فيالحكوميين

ويميلمجاليزبرج،جبالسفوحعندالمدينةوتقع

ارتفاعاأقللأنهاجوهانسبرجمنأكثرللدفءمناخها

،الجاكاراندهأشجارمدينةباسمبريتورياوتشتهرمنها.

فيها.يزدهرالذيا.لأشجارمنالنوعهذاأعدادلكترة

خصيبينواديينأحضانفيبريتورياتقع.ا!لدينة

وأهم.الغربإلىالشرقمنتخترقهاهضابعدةوبالمدينة

ضفتيه.بنتربطجسراعشراثناوهناكأبيز،نهرأنهارها

الساطعة.والشمسبالدفءعمومابرشورياميناءيتميز

ومتوسطم-28أ5بينصيفاالحرارةدرجاتوتتراوح

ومعتدلمشمسالشتاءأنكماسم07السنويالأمطار

مايحدثونادرام352وم56بينالحرارةدرجاتوتتراوح

إلىبالإضافةنضرةيانعةالنباتاتتكونلذا،هناكصقيع

وبساتين،بالحشائشالمغطاهالأراضيمنهائلةمساحات

.الغاباتمنشاسعةومساحاتمثمرة

بريتوريا،فيالأصلونقطةالمركزالكنيسةميدانيعد

يتفرعوهو.الرئيسيالشارعهوالكنيسةشارعأنكما

أطولمنويعدكم2ءبطولويمتدغرباالميدانمن

الشارعفهوكروجربولشارعأما،العالمفىالشوارع

ميدانمخترقاوجنوباشمالايمتدالذيالرئيسي

المحيطةبالمنطقةالتجاريةالأعمالحيويقع.الكنيسة

بالشمالالرئيسيةالسكنيةالأحياءوتقع،بالميدان

حىفىالسودالسكانمعظم.يعي!والجنوبوالشرق

الرئيسيةالصناعيةالمناطقأهمأمااتردجفيلأوماميلودي

وروسلين.والتوفهما

بالمدينةوحديقةعامأمتنزها041منيقربماوهناك

محميةأولوهوفاليوفاونتنزبرغرز،متنزهذلكفىبما

روبرتسأولممقمحميةأيضاوهناكإفريقيا.فيطبيعية

وحوضالقوميةالحيوانوحدائقالنباتاتوحدائقللطيور،

.باركسنيكومتنزه،المائيةللأحياء

)وهوالاتحاديالمبنىالبارزةالتاريخيةالمعالموتشمل

فورتركرالتذكاريوالنصب(للحكومةالإداريالمقر

سترجدم.وميدان

لاسمتشتهربريتوريا

الجاكاراندهألتسجارمدسة

ألتمجارلجمال

فيها.المزدهرةالجاكارانده

العا!حمةهىوالمديمة

الحكمومقراللإدارية

إفريقيا.لجموب
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أوروبي،أصلمنالسكانلصفمنأكثر.السكان

منوأقل،الأفريكانيةاللغةأوالإنجليزيةإمايشحدثونوهم

ينتمونماوغالباالإفريقي!ت،السودمنالسكاننصف

الجنوبيةوالكوهساأصسوتواوقبا،والتسوانا،الزولولقبائ!!

من%5حواليوالاسيويينالملونيننسبةوتبلغوالشمالية

.السكان

وقدبريتوريا،فيالأبطالمقبرةفهيأكرهيروزأما

جوهانزولريتوريوسأندريهمثلىالمشاهيرفيهادفن

أقيمأم09ءعامففى.فيرفوردوهندريك،سترجدوم

إفريقيا.جنوبفىالهندوسمعابدأقدموهوميريامنمعبد

والكنائسالممساجدمنأحديداهناكأنكما

.والكاتدرائيات

أكبرعلىبريتورياتستحوذ.الثقافيةوالحياةالتعليم

جامعةأنكما.ومكتباتوعلماءباح!نمنأكاديمىتجمع

أما.بالمراسلةللدراسةدوليةجامعةأكبرهىإفريقياجنوب

جامعةأكبروهي،م0391عامأقيمتفقدبرلمجورياجامعة

جامعةأماإفريقيا.جنوبفيعاليةطلابيةكثافةذات

شمالجارالكيوافياقيمتفقدأطبيةاإفريقياجنوب

بريتوريا.

الت!ثيليةالفنونمجلسومقرقاعدةهوالدولةمسرح

والرقصروالمسرحالأوبراعروضتقامفهناك،بالترانسفال

المدينة.مجلسقاعةفيتقاموكذلكوالمومميقى

الرئيسىالرياضيالملعبهوفيرسفلدلوفتعك!وملعب

متحفممهاالمتاحفمنالعديدوهناكبريتوريا.في

أضقافياالتاريخومتحف،بيرنيفومتحف،للفنونبرسوريا

الطهلة!.ابهواءومتحف،القومى

وخدمئا.تجاريامركزابريتورياتعد.الاقتصاد

والزجاجوالأثاثالسيارات:هىالرئيسيةوالمنتجات

عامالصلبصناعةبدأتوقد،والتبغوالورق

المطارأما.وندربومميناءهوالمحليوالمطار.أم289

كم05مسافةويبعدالدولىسمتسجانفاسمهالدولي

بريتوريا.عن

الذيالخدماتقطاعفىبرشورياسكانغالبيةويعمل

الاجتماعية.والخدماتوالإدارةالحكوميةالوظائفيشم!!

بهلأ3والصناعيالنشاطفىالسكانمن%أ6ويعمل

كلفتستخدموالنقلوالمالالتشييدأنشطةأما،بالتجارة

.السكانمن%5منها

القرويةالشؤونإدارةمقربريتوريا.الحكومة

بإدارةتقومكماالخدماتلريتوريابلديةوتقدم.بالترانسفال

قيادةومقر،الحكوميةوالمطبعةالنقد،سكوبها.المدينة

الجويةالقاعدةإلىإضافةإفريقيا،جنوبدولةدفاعقوات

كلووف.واترتسمىاكتي

الميلاديعشرالسابعالقرنبدايةفي.تاريخيةنبذة

نجوني،لغةيتكلمونالسكانمنطائفةبرتحوريافيامشقر

انفكممتثمونادابل،ماتيبل،لجماعاتينتمونوكانوا

عشرالتاسعالقرنأواسطوفيبعد.فيماالزولوقبائلإليهم

مهاجرونوهمفورتركرعائلاتمنجماعاتجاءت

ليستقرواالكابمستعمرةمنهولنديأصلمنأفريكانز

،مر.."الممسوطناأ"كا..انسفالألا
بولش!و!ي!هملصوسر.

وسلمارتينوسأقامأم855عام.وشيوأجدنبرج

وأعيد.بريتوريوسانظر:.دائمةمستوطنةبرشوريوس

وأصبحتأفريكانشزويدبجمهوريةالتراسمفالتسمية

البويرحربفيدوراالمدينةأدتوقدحكمها.مقربريتوريا

حديديبخطربطهاتموقدأم(،986-)1863الأهلية

،أم498عامالهنديالمحيطعلىدلاحواخليجمنيبدأ

الثأنيةالحربلإنهاءفيرينيجنجمعاهدةومإلبريطهانيونثم

.م2091عامأوروبيأص!!منوالس!صادالبويريينبين

مأ019عامإفريقياجنوباتحادعاصمةبريتورياأصبحت

عامإفريقياجنوبلجمهوريةالإداريةأحاصمةاأصبحتآ

عامجوتنجمقاطعةاستحدثتوعندما.أم619

جوهانسبيرجإلىالجديدةالمقاطعةإدارةتحولت،أم499

العاشرفيالمدينةعلىالأضواءسلطتبرلمجوريا.منبدلآ

نلسونبتنصيبالاحتفالاتإبانأم،499مايومن

الاحتفالاتهذهشهدفقدإفريقيا.لجنوبرئيسامانديلا

دولة.رئيس45بينهممنضيف05و...منأكثر

إفريقيا.جنوبانظر:

هامادوراأدياوابنأبمنهالعائلةاسمبريتوريوس

مقاطعةفىكلاهماولداوقد.إفريقياجنوبتاريخفى

العائلة.هذهباسمبريتوريامدينةوسميت،رينيتجراف

-ا)897بريتوريوسجاكوبسفيلهلموسأندريه

رحلةإلىوانضمأجويراحربقادةمنكانام(.853

جنوبفيناتالإلىتاونكيبمنالكبرىالاكتشاف

الزولوهزمأم838عامفي.الكبرىالرحلةان!:.إفريقيا

فيالإنجليزبمحاربةقامثم)بلدريفر(الدماءنهرمعركةفي

.ام848عامالترانسفالوفى،أم842عامناتال

ووقعاالبريطانىالمندوبقابلام852عاموبحلول

مكتشفونالوبموجبها)ساندريفر(الرمالنهرمعاهدة

الا!شقلال.الترانسفال

هوم(.1091-181)9بريتوريوسوسلمارتينوس

بعدالعامالقائدمنصبتقلدوقدلبرشوريوس،الأكبرالابن

لجمهوريةرئيسأولانتخابهتمام857عاموفي.أبيه

ماالفترةفيأورانجلولايةرئي!اكانكماإفريقياجنوب

.ام863-9185عاممطبين
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الذيالدوليالنقدلمؤتمرالشائعالاسموودريريدون

نيوهامبشايرفىبريتونغاباتفىام449يوليوفيانعقد

لأربعممثلونالمؤتمرحضروقد.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

النظاماستقرارأجلمنالخططوضعواوقد.دولةوأربعين

العالميةالحرببعدالتجارةإنماءوتشجيعالماليالعالمى

الطويلالمدىعلىالعقباتإزالةالممثلونوتمنى.الثانية

.والمدفوعاتالدوليةوالتجارةالإقراضبشأن

منظمتينإلىخططهبريتونغاباتمؤتمررفعوقد

للإنشاءالدوليوالبنكالدولىالنقدصندوقهما،دوليتين

الماليالاستقرارتشجيععلىالصندوقعملوقدوالتعمير.

الأجلقصيرةالمساعداتتوفيرخلالمنوذلكالدولي

ميزانفىعجزايواجهونالذينالأعضاءلمساعدة

اجالذاتدوليةقروضاالبنكأعطىوقد،المدفوعات

صندوقان!:.المتدنيالنموذاتللدولخاصةطويلة

الدولي.البنك،الدوليالنقد

أيضايسمىام(.ا-769)139بثيامين،بريتين

بموسيقاهمشهورابريطانياموسيقياكان،بريتيناللورد

بيترالهامةأوبراتهمعظموتتضمنالأوبرا،ولاسيماالتعبيرية

ألبرتأم()469لوكريتيااغتصابام()459جرايمز

القلاووظلويأم(159)بدوبيلي(91)47هيربخ

أم(.)069صيفليلةمنتصفحلمأم()549

مرشدوكتب.الأطفالمو!ميقىمنالكثيربريتينألف

الشبابيقدمكيام()459الموسيقيةللفرقةالشباب

وكانام(.)589عامفلادنويكتبثم.للموسيقى

تمثيليةأنهاهوفلافىنويالدينيةالموسيقيةالمسرحيةأساس

منكبيرعددفيهاشاركالتيالوسطىالعصورمعجزة

مسرحيةكورلونهرمسرحيةكانتكما.والهوأةالأطفال

اليابانية:الفكرةعلىوتعتمدالموسيقىتصحبهاأيضادينية

(أم)629عامالحربقداسمسرحيةوكانت،تمثيللا

الموسيقية.أعمالهأحسنمن

سفولكفىلويستوفتفيبريتينبنيامينإدواردولد

موسيقيةأعمالآوضعحيثعبقريا،طفلاكانبإنجلترا.

الدراسةفيبدأثم.عشرةالثانيةعمرهيناهزأنقبلعديدة

الإنجليزيالموسيقىإشرافتحتالمبكرالعمرهذاعند

.بريدج!انك

ومؤرخشاعر(.ام-039)إدوارد،بريثويت

منتتكونثلاثيةأشعارهوأهم.الغربيةالهندجزرمن

والجزرام()689والأقنعةأم()679المرورحقوق

ثلاثية:القادمون:بعنوانمجتمعةطبعتوقدأم(،)969

الإرثبريثويتشعريستكشفأم(.)739جديدةعالمية

للكاريبي.الخاصةالهويةعنالبحثويحاولالكاريبي

الكثيرفيوإيقاعهاالغربيةالهندجزرلهجةيستخدموهو

الأمالقصيدةالأخرىأعمالهوتشمل.أشعارهمن

موطنهعنام()829الشمسوقصيدةام()979

أم(.)182المجهولةوالذات،باربادوس

.بباربادوسبريدجتاونفيبريثويتكاموإدواردولد

والثقافىالاجتماعىللتاريخأستاذاأصبحأم849عاموفي

بجامايكا.كينجستونفىالغربيةالهندجزرجامعةفي

ذاتشرأعيةسفينةالبريجسفينة.سددئةاليردج،

الأشرعةهذهوتوصل،مربعةبأشرعةمزودةصاريين،

قطع)أيلتثبيتهالصاريعندمستعرضةخشبيةبعوارض

الصاريين.فوقيمينيةزواياعندمثبتة(متعارضةخشبية

فيالموجودةالصغيرةالأشرعةترتبطذلكإلىوبالإضافة

الرئيسي.بالصاريوالمؤخرةالمقدمة

تستعملكانت)أعلاه(،ميرميدكالشاحنةالسريعةالبريجمراكب

والتامئعشرالتامنالقرنيرخلالالبحارفيللسفرواسعنطاقعلى

الميلادين.عشر

الثامنالقربنخلالالسفنهذهمثلاستخدمتوقد

صغيرةلأنهاحربيةكمراكبالميلاديينعشروالتاسععشر

استبدلثمالبضائعلنقلأيضااستخدمتكما.وسريعة

صاريينذوشراعي)مركبالسكونةيسمىأخرنوعبها

عشرالتاسعالقرننهايةفيالتجاريةالسفنوكذاأكثر(،أو

يطلقكما.اليومالشراعيةالسفنولاتستخدم،الميلادي

الحربية.السفنسجنعلىبريجاسم

يترددشعبىاسمالبريجالوشجرة.شجرةاليردجالو،

ينمو،الكثيفةالأغصانذاتالأشجارمنلنوعألمشراليافي

وقدويلز.نيوساوثوشممالكوينزلاندوجنوبوسطفي

حتىكوينزلاندفيكبيرةمساحاتمناقتلاعهاحالياتم

المراعى.وتوفيرالمحاصيللإنتاجوزراعتهاتطويرهايمكن



إلسشليونيد،بريجدنيف604

لأستراليا.ويلرونيوساوتيرلاند!صفييحموا!سطامرصربلوالبريجا

.مرارعإلىلتحويلهاشاسعةمساحاتم!ا!لأشحارهدهأزيلتوقدى

التيالجذورفىالتحكمافىحالياالأغناموتستخدم

البلاد)سكانالألورج!تتعود.حرقهابعدأخرىمرةتنمو

الأشجار.اهذهصتصئالحراب(الأصليون

م؟.6821-091)6إليتشليونيد،بريجينيف

)سالقا(السوفييتىالاتحادفيالشيوعىللحزبرئيساكان

ليصبحالمنصبساعدهوقد،وفاتهحتىأم649عاممن

بريجينيفزاد.السوفييتيالاتحادفيقوةالأشخاصأكثر

عامفيوأمر،كبيرةبدرجةالسوفييتيةالعسكريةالقوةمن

المستوىوعلى.الأفغانستانالسوفييتىبالغزوأم979

لحليتعلقشيماقليلاجهدابريجينيف!بذلالمحلى

.المتزايدةالاقتصاديةالمش!!لات

دنيبرودكامينسويفيبريجيني!ولد.المبكرةحياته

الاشتراكية،أوكرانيابجمهوريةحالياوتعرفزيرزينسكي

ثمالمساحةاجونيدتعلم.للصلبمصنعفيوالدهعملوقد

عامأصشيوعياالحزبإلىانضمث!ا،أراضمساحأصبح

بمدرسةوالتحق.أم319

فينفسهالعامفيمسائية

بدنيبرودالمعادنمعهد

فيوخدم،زيرزينسكي

تخرجهبعدعاملمدةالجيش

أصبحثم.المدرسةمن

ومديرالالحزبموظفا

أوكرانيا.فيالفنيةللمدرسة

عمل.للسلطةالارتقاء

بريجينيفإليتشليونيدالحربإبانبريجينيف

فيسياسيامستشاراام(،645-1)939الثانيةأحالميةا

وأصبح،خروتشوف.سلنيكيتاالسوفييتيالجي!ق

السياسىالمكتبفىعضوينوخروتشوفبريجينيف

أصبحاثم،التنفيذيةالمجموعةقمةوهوالشيوعيللحزب

قولمجين.مسياسيينحليفين

الحزبفيرفيعةمناصبعدةبريجينيفلثسغل

جوزيفالدكتاتوروفاةعقبقدرهمنحطوقد،الشيوعي

فيبعدفيماخروتشوفأصبعولما.أم539عاممشالين

سياسيةنجاحاتحقق،الشيوعىأصلحزبرئيساالعامذأك

لرججيني!.فطشذأكز

اسحياسىالمكتبتسميةأعيدتام529عام:في

بريجينيفعمل.الأعلىالسوشييتمجلسيسميفأصبح

مأ069عاممنالمدةفيالأعلىالسوفييتلمجلصرئيسا

عاموفي،رسميةوظيفةأعلىوهىأم64!عامحتى

شهروفي.لخروتشوفالمتوقعالخليفةاعتبرأم649

آخرينقادةيملرلجينيفأرغم،أم469عاممنأكتوبر

محلبريجينيفحلثمالتقاعد.علىخروتشوف

ألكسيوأصبح.أصشيوعياللحزبزعيماخروتشوف

نيكولايأصبحثم.السوفييتيةأصل!ضمةرئيساصوسيج!!

السوفييتلمجلسرئيساام659عامفيجورنىبود
فيكوسيجينوبريجيسيفمنك!وشارك.الأعلىا

للحزبكرئيسبرلجينيفمو!أنإلأتقريبا.أحسلصةأا

قدرمنوحطحلفاءهفشجع،ميزةمنحهالشيوعي

أكثربريجينيفكانام079عاممستهلوفي.خصومه

السابق.السوفييتيالاتحادفيقوةالزعماء

تحسينإدارتهخلالبريجينيف.حاولسياساته

الولاياتوخاصةالغربيةمإلدولالخارجيةالعلاقات

علىالتفتيعشمعاهداتمنالعديدعلىوقعوقد.المتحدة

بدرجةالعسكريةالسوفييتيةالقوةمنزادولكط،الأسلحة

علىقبضتهبريجينيفأحكموقد.الوقتنفسفيكبيرة

الثوريةالحركاتودعمالشرقيةأوروبافيالشيوعيةالدول

عامفيأفغانستانالسوفييتيالاتحادوغزاوإفريقيا.آسيافي

قوتهابدعموحلفاؤهاالمتحدةالولاياتفقامت،أم979

الاتحادعلىواقتصاديةمسياسيةعقوباتوأقرتالعسكرية

السابق.السوفييتي

قراراتبريجينيفاتخذ،المحليةبالشؤونيتعلقفيما

كانبعفالأحيانوفي،أحشعبامعيشةحيالصارمة

السكانلبعضوسمح.القراراتهذهمنيخفف!

.الأخرىالدولفيبالاستقرارالسوفييت

السوفييتيبالاتحادالاقتصادإلىيتسللالضعف!بدأ

الانهياروأصبح.العشرينالقرنسبعينياتفيالسابق

نأإلا،خطيرةمشكلةيشكلالمستمرالاقتصادي
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وفاةوعقب.لتصحيحهشيئايفعللمبريجينيف

جورباتشوفميخائيلالسوفييتيالزعيمأرجع،بريجينيف

بريجينيف.إلىالمشكلاتمنالكثيرحدوث

البريد.مكتبانظر:البريد.

والطرودالرسائلدنقلالومائلأسرعالجويالبريد

وتقدمالكبرىالمدنبينالبريدالطائراتتحمل.البريدية

مكاتببينالبريدلنقلالعموديةالطائرةخدمةالمدنبعض

نقليتمالأقطارمنكثيروفي.والضواحىالمركزيةالبريد

تزيدأماكنإلىوالمرسل،الآولىالدرجةمنالبريد

.الطائرةبوساطةكم035علىمسافاتها

فيالأولىللمرةالجوطريقعنالحكوميالبريدنقلتم

هنريالفرنسيالطيارقاموقد.أم119عامالهند

فقطكم8لمسافةجناحينذاتئرةبصاألالتحليقبيكويت

بينالجويالبريدخدمةبدأت.رسالة6/ء..حاملا

أولأنغيرام119عامبريطانيافيووندسورهندون

العالمفيومستمرةمنتظمةبصورةالجويللبريدخدمة

عاممايو51وفي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىكانت

الجيشطائرأتبولمساطةالبريدنقلتمحينماأم189

وواشنطنوفيلادلفيانيويوركمدنبينالأمريكي

خدمةأولبدأتأيضاأم819عاموفي.سي(.)دي

السوفييتىوالاتحادأستراليابينالدوليالجويللبريد

)سابقا(.

تغطيالجويالبريدخدمةكانت،،4291عاموفي

إلىالشرقيالساحلمنالامريكيةالمتحدةالولايات

لنقلمنتظمةمسائيةجويةرحلاتبوساطةالغربيالساحل

بريطانيافيالداخلىالجويللبريدخدمةأولتمتالبريد.

العاموفي.أم349عامأوركنيجزرإلىأسكتلندامن

بريطانيابينالجويللبريدخدمةأولبدأت،نفسه

يستغرقبرزبينإلىلندنمنالبريدسفركان.وأستراليا

وفى.سنغافورةالهندخطعلىيطركانحيث،أسبوعين

بينمرةلأولالجويالبريدخدمةبدأتأيضاأم349عام

ونيوزيلندا.أستراليا

العالم.أنحاءكلفيالبريدخدماتتوجد،واليوم

وتحديدالبريدخدماتبتقديمالوطنيةالبريدمكاتبوتقوم

عنإماعادةالجويالبريدنقلويتم،البريديةالأجورتعريفة

شركاتمعالتعاقدأوالخاصةالطائراتتشغيلطريق

ويوجد.الشحنبوساطةأوللركابالناقلةالجويةالخطوط

العالموفي.البريديةالطرودلنقلمستقلونناقلونأيضا

قامأنبعدالجوطريقعنبريديةخدمةأولبدأت،العربي

شركةأولبتأسيسحربطلعتالمصريالاقتصادي

عامللطيرانمصرشركةوهي،عربيةمدنيةطيران

.أم279

.الطيرانبمالطائرة:أيضاانو

)الدراساتالمغنطيسيالتنويمانظر:.جيمسبريد،

(.العلمية

البريددتسديمأمريكينظامالسريعالخيوليريد

فىوساكرامنتوميسوريفيخوزيهسانبينيعملكان

باسمأيفماوتشتهرام861و0186عاميكاليفورنيا

العرباستخدمهاقديمةوالفكرة.إكسبريسبوني

هذاوكانالبريد.انظر:بالبريد.عرففيماوالمسلمون

يمتطونرجالمنتتكونإبدالفرقيضمالبريديالنظام

والطرودالخطاباتتحملكانتسريعةعاديةأوقزمةخيولأ

هؤلاح!بوسعوكان،كم.6413طولهمسارعبرالخفيفة

أقل،أوأيام01خلالكاليفورنيافىالبريدتسليمالخيالة

وقبل.آنذاكمتاحةكانتبريديةخدمةأيمنأسرعأي

نهرشرقيومناطقكاليفورنيابينيسافرالبريدكانذلك

تجرهاالتىالسفرمرحصباتأوبالقواربإما،المسيسيبي

أقصىبينالواحدالاتحاهفيالبريدتسليموكان.الجياد

أسابيع.ثلاثةمنأكثريستغرقنقطتين

جوين.موليمالسناتوراتفق،أم086عامأوائلوفي

منأعمالرجلوهوهـ.رسل،ووليمكاليفورنيامن

خوزيهسانبينسريعبريدخدمةإنشاءعلى،ميسوري

محطةأقصىآنذاكخوزيهسانوكانت.الغربىوالساحل

الأمريكية.الحديديةالسككلشبكةالغربفىوصول

وميجورز)رسلللشحنالعملاقةرسلشمركةوساندت

.المشروخ(لوواد

أصسريعةاالخيولمن004نحووشمركاؤهوجفرسل

لبريدمحطة091وأقامواخيالآ،08نحوواستأجروا

تتراوحمحطينكلبينالمسافةوكانت.السريعةالخيول

بمحاذاةيمرالسريعالبريدطريقوكان.كم42و61بين

ساوثإلىوصولآبنبراسكا،الآنيعرففيمابلاتنهر

ثم.ويومينجولايةفيالآنوكلتاهمابريدجر،وفورتباس

.الكبرىليكسولتبحيرةإلىجنوباالمسارينعطف

عبريوتا،فىسيتيليكصمولتمدينةمنغرلاالمسارويتجه

السريعالخيولبريدوقام.نيفاداصعيراإنىملحةصحراء

كانالبدايةوفي.ام086أبريل3فيلهنقلعمليةبأول

جراما.41يزنبريدلإر!سالدولارات5البريديالرسم

وكان.الوزنلنفسوأحددولارإلىالرسمهذاوانخفض

هذافيالخيليقودونمنهمفقطالوزنخفيفوالشباب

يوموكان.المراهقةسنفيمنهموالعديد،البريديالنظام
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السريعالخيولبريد

جوادهالفارسيستبدل

حاملاأخرىرحلةليبدأ

الغربعبرالبريد

الفنانصور.الأمريكى

فريدريكالأمريكى

فيالمشهدهذارينجتون

الذهابرحلةلوحته

الخيوللبريدوالإياب

السريع.

ء!

تهاقئ

ويمتطيأكثر.أوكمأ02لمسافةرحلةمنشكونالعمل

الواقعةالمحطاتمنمحطةكلفيبديلأحصاناالخيال

المحطةإلىوصولهلدىعملهيومينتهيوكانالمسار،على

فيمحلهبالحلولآخرخياليقومحيثبلدهفيالواقعة

الحسريعالخيوللبريدالتابعونالخيالةوكان.الرحلة

فىأمريكيادولارا51.او..ب!تتراوحأجرايتقاضون

الشهر.

أ!ذاخصيصخاصممخرجفيالبريديحملالخيالكان

م!طنهفىيثبتهولاالسرجفوقالحرثجيستقرحيثبمالغرض

الحصانيستطئتغييرالخيالكان.نفسهالخيالوزنسوى

تقريبا.فقطدقيقتينغضونفي

منأكثربمعدلالبريدينقلالنظامهذاكانالعادةوفي

بينبريدينقلعمليةأسرعوحدثت.اليومفيكم032

ذلكففي.أم861مارسفيوساكرامنتوخوزيهسان

أبراهامالرئيسيلقيهخطابأولمننسخةوصلتالشهر

71وأيامسبعةبعدساكرامنتوإلىالكونجرسأماملنكولن

خوزيه.سانمغادرتهامنفقطساعة

باشرحيثونهاراليلايعملالبريديالنظامهذاوكان

لخطروتعرضواالطقسألواعمختلففيعملهمالخيالة

منزوجايحملونالخيالةمعظموكان.الهنديةالهجمات

مصرعهفقطواحدخياللقيوقدوسكينا.المسدسات

السريع.الخيولبريدنظامتاريخطوالالهنودأيديعلى

الأساسيةللحاجةحداالقارةعبرالبرقنظامووضع

42فىالبرقيةالخدمةافتتاحوتم.السريعالخيولبريدلنظام

منيومينبعدالسريعالخيولبريدوألغي،ام861أكتوبر

منأكثرللشحنرسلشركةوخسرت.التاريخذلك

السريع.الخيولبريدتأسيسفىأمريكيدولارألف001

شرقيجنوبكم43بعدتمكللى،هولنديةمدينةيرلدا

سكانأما(.نسمة981/181سكانها)عدد.روتردام

وتشمل.نسمةأ2ء.944فعددهمالحضريةالمنطقة

الأوانيالسيجار،،النسيجصناعة:الرئيسيةالصناعات

الأحذية.،الآلات،الأثاتابالميناء،أططليةا

المدينةبتوحيدالهولنديونالنبلاءقامأم،566عامفى

وقعتوقد.الأسبانحكامهايعارضكىلبريداترضية

الثانيةالحربوأنهتأم،667عامفيبريدامعاهدة

بالسيطرةرسمئاهولنداواعترفت،هولندية-الأنجلو

تشكلالتيالسابقةالهولنديةالمستعمراتعلىالبريطانية

اليوميعرفماتشملالمتحدةالولاياتفيمنطقةالان

.نيويورك،نيوجيرسييلاوير،د:تبولايا

العربيةالممدكةىاللإدارية)التنظيماتالسعوديةانو:.ةيرب

منطقة.،القصيم(بمالسعودية

يدعبهاالغربفىالشائعةالورقأدعابإحدىاليرددج

منمكونفريقكل،فريقينيكونونأشخاصأربعة

.شديدةتنافسيةدوراتفىاللاعبينبعضويدخل.زميلين

الرهانهما:رئيسيينجزءينمنالبريدجتتكون

الذيالعقدلتعييناللاعبونيتنافس،الرهانففي.واللعب

الفريقيقترحهاستةعلىيزيدالخدعمنعددعلىيحتوي

إيفاءالرهانكمسبالذيالفريقيحاولاللعبوفيللفوز.
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يقسماللأوراقتوزيعبعدالبريدخ.لعبة

هوكمامنظوماتإلىأوراقهماللاعبون

اللاعبهينتعريفويمكن.الرسمفيمبين

ويبدأ.الأربعالجهاتعلىتدلبحروف

ويحاول.المزايدةعمليةانتهاءبعداللعب

التيالاوراقعددحولاتفاقايعقدأنالمعلن

ويسمىبها.يفوزأنوحماعتههويقترح

وتصف.الصموتأوالأبكمالمعلنشريك

ووجوههاالطاولةعلىالشريكأوراق

المعلن.دهاويلعبأعلىإلىمتجهة

ذلك.تحقيقمنمنعهالمنافسالفريقيحاولبينماالعقد،

فيفشلإذايخسرأوبالعقدأوفىإذانقاطاالفريقويمنح

ذلك.

وتطبيق،البريدجدورةهما:البريدخمننوعانهناك

يسمىالبريدجمنقديمانوعاهناكأنكما.البريدج

(.المزايدةأوالرهان)أيالمساومةبريدج

البريدجدورة

الورقبمجموعةالبريدجدورةتلعب.الورقتوزيع

الورقبتوزيعالموزعيقوم.ورقة52منالمكونةالعادية

واحدةورقةلاعبكليعطىبحيث،اللاعبينعلىمقلوبا

وبذلك،الورقمجموعةكلتوزيعيتمحتىمرةكلفي

كليقوم.ورقة13علىحصلقدلاعبكليكون

كل،مجموعاتفيتتابعياالورقبترتيبذلكبعدلاعب

.للورقالأربعةالأشكاللأحدالمميزالورقتضممنها

الواحد،:يليكماأسفلإلىأعلىمنالورقترتيبويكون

.01،1،8،7،6،5،4،3،2،الولد،الملكة،الملك

أوراقهقيمةلاعبكليقدرأنيجب.الورقتقويم

لتقديرالطرقأشهرومن،سيطلبهالذيالرهانيقررحتى

نقاط4تحسبوفيها،النقطحسابهوالورققيمة

ولايفتحللولد.وا،للملكة2و،للملك3وللواحد،

الرهانخططوتختلف.نقطة21منبأقلرهانهاللاعب

اللاعب.ومهارةخبرةحعسب

يتبادلوفيه()المزايدةالمساومةكذلكويسمى.الرهان

منيتمكناحتىأوراقهماعنالمعلوماتاللاعبانعادة

العقد.تعيين

ويرمز،والتسميةالرقمهما:كلمتينمنالرهانشكون

والتيخدعستعلىتزيدالتيالفرديةالخدعلعددالرقم

نأيريدالذيالنظامهىوالتسميةبها،الفوزالمراهنيقترح

ورقةلاالمراهنتسميةتكونوقد.الرابحةالورقةبهيسمى

محدد.شكلذاتالأوراقمنعددأيأرادإذارابحة

علىيتحتموفيها،رهانأعلىهيالكبرىوالضوبة

الضربةفييأخذبينما،عشرةالثلاثالخدعأخذالمراهن

خطعة.21الصغرى

اللعب،المعلنيسارعلىالجالساللاعبيبدأ.اللعب

ويستمر،مفتوحةأوراقهالمزيفوالمسمىزميلهويضح

أحدهميكمسبحتىالساعةعقاربحركةباتحاهاللعب

التالية.اللعبةفيقودالرهان

.عقدهأوفىإذانقاطاالفريقيحرز.النقاطتسجيل

مجموعويسمى،السجلالأولىالمستالخدعوتسمى

نقطة001يحرزالذيالفريقويفوز.الخدعةنتيجةالنقاط

ويمكن.الجزئيةالنقاطيسمىذلكعنيقلوماأكثر.أو

الفوزويسمى.مكافأةتسمىإضافيةنقاطاالفريقيحرزأن

يكسبالذيوالفريق،الزائدةالخدعاللإضافيةبالخدع

.للخسارةقابلوأحدةلعبة

البريدجئطبيق

اللاعبونويضعمقدما.الأورأقتوزعالحالةهذهفي

الملعوبةالأوراقتوضعثمالمنضدةعلىكومةفىأوراقهم

فىاللاعبونويستعملهاالمزدوجةباللوحةمايسمىعلى

بالفريق.أوبالأزواجهنااللعبيكونأنويمكن.لعبهم

المسابقاتقوانين

مسابقاتعلىالعالمىالفيدراليالبريدجاتحاديهيمن

وللأزواجعامكلالعالمبطلمسابقةيعقدإذ.البريدج

قوميةمنظمة06نحولوائهتحتوتنضم.أعوامأربعةكل

للبريدج.

تاريخيةنبذة

التيالختلفةالورقألعابمنالبريدجلعبةتطورت

عشرالسادسالقرنخلالإنجلترافيتلعبكانت

سبقتالتىالوستلعبةلابتكارقادتوالتى،الميلادي

.مباشرةالبريدج

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتوخلال

بدايةوفي،البريدجوستسميتدعبةالوستمننشأت

،--س؟!-قيآئي!ج7لى!قي!ي!،-ظيز!تم!قي!ل!!خالمعلنء

14ابرور+؟ب!خ؟-فيأ!ثنلا،7قيتيش7-!خفي-في-!؟بز!يزش!فيطلأب؟!غ؟في!!؟!لأ!،

ص!9خ/7،،-7ء-س؟؟-!إ

اللاعبأ)شركلكث
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المساوم!بريدجلعبةشاعت،الميلاديالعشرينالقرن

اليخترجلالتكرهانقدالعقدبريدجقيأم!ا)المزا!لة(.

.أم259عامفاندربيلث.سلدهاروال!مريكي

)دولةباربادوسفيمدينةوأحجرالعاصمةيريدجتاون

وتقع(،الأطلسيالمحيطفيالكاريبىجزرشرقأقصىفي

عدد،باربادوسغربجنوبفيخلئثارلايلفى

للدوأسة.الرئيسيالميناءوهى.نسمة.9517سكانها

صيد،السياحة:فهىالأساسيةاالاقتصاديةأنشطتهاأما

أضصميياعمليات،أخحزئةارالجملةتجارة،الأمعماك

اررصلات:الرئيسيةالمنتجاتوتتضمن،الخفيف!

أصسرادبس،الس!تصنيع،النسجج،الملالس،الإل!شرونية

ماشأ!شع(،اعندالخامأصسكراعنتفصلشجة)مادة

الهندلجامعةفرخبريدجتاونشيويوجدضسكر(.)شراب

الأقيانوس(.)جزر،الغربية

عامفي،وأغرمحتونتشارلالبريطهانيأسس!وشد

علىالموجودونالهنودوشيدبريدجتاود.مدينة،أم628

ونتيجةجسرا،أ!قتاذأ!فى،المدينةمنالاخرالجانب

لريدجتاونأوأ!مودالجسرأصلاالمدينةسميتلذلك

الهندية.

تمروبشايرنيمحليةشح!صمةمدية!جدورثيرديلى

سيفرننهرويشق،نسمة00794سكانهاعددبإنجلترا.

مدينةعندالجسرلطريقيتميزالذيالحيخلالمجراه

الكثيركبيرحدإلىالزراعيةمنطقتهاوتجذب،بريدجنورث

المدينةفتنتجالمحليةبالصناعاتيختصفيماأما.السياحمن

التلفاز.وأجهزةوالسجادالأأ!منيومامنتجات

شروبحشاير.:أيضانظرا

أمرعمنواحد(.م1)379كريجبريدلف،

العشرين.القرن!شينياتفيالعالمفيالسياراتسائقي

فيمتناممبمضمارفىقياسيةمسباقأرقامبريدلفمعجل

القياسيةأرقامهمعظمسجل.يوتافيفلاتسسولتبونافيل

!مياراتخلالمنوذلكأمري!صا،روخأجلمنال!ولى

وصئتصميمها،نفاثةقدرةوذاتثلاثعجلاتذات

مضمارفيتفوثأم،639عاموفي.بنفسهوشعيدها

أولوأصبح،كماس73.556بسرعةقيادتهعندلونافيل

،أم289عاممنذللسرعةالعالميبالرقميحتفظأمريكي

ك!اساعة.8.846بسرعةالسباققادم6491عاموفي

وذاتعجلاتأربعذات!ميارةقادأم659عاموفي

سلرعةعندالصصنج!أمصيكاروحوسميتنفاثةقدرة

اساعة.كم669لأ475

المتحدةبالولاياتأنجلوسلوسفيبريدلم!تمكروأ!د

الأمري!جة.ا

م(.068؟هـ،06بعد)؟صموا!بلتبريرة

فاشترتها،لهبأليلنلعتبةمملوكة!صانت.مشهورةصحابية

التيوبريرةتخدمها.وحسانتوأعتقتها،-المؤمن!تأم-عائشة

فيالذهبيذكركماهدهعيرالإفكحديثذ!هـفىلها

محبابهاشحغوفاألممودمملوكاثادو-معيثتزوجهاأسمير.ا

مروانابنعبدالملككان.أجهإميلهاأحدمفار!تهل!صها-أمحا

أرىإني:اسهتقولفكانت.حلافتهقب!المديمةصىاسسهايجا

تحذرهوكانتالأمر،هذاتليا!لخلية!وإلكحصالآ،شيك

معاوية.بنيزيدخلافةإلىبريرةعاشت.وفيإناسدماءامن

ح!.64و06مابينخلافتهوكانت

دينرجلم(.4081-1)733جوزيفبريستلى،

فيالاشتراكشمرفلهكان،إنجليزيكيمياح!وعال!ا

.السويديشيلولهلماحارلمعالأكسج!تاكتشاف

أما.الملتهبالهواءبريستليسماهوقد.الأكسجينانظر:

الأكسجين.فسماهلاشوازديهأنطهوانالفرنسيال!صميائى

ودرسيوركشاير،مقاطعةفيأ!يدزقرببريستليوأسد

وعملوتشيشاير.سفوأ!كفيواعفاأعم!تماللاهوت

وارنجتونفيالخالفينمذهبكاديميةأفيأضدريمحربا

قسيساوأصبحأم764عامقسيساتنصيبهوتملا،ل!ششاير.

وبرمنجهام.أجمدزفىمتمردا

واخرين،فرانكلينبنجامينوبمساعدة،وارنجتونوفي

فيتجارلهلوصفالعلميةأعمالهأوا!بريستلي!تب

أواخرفيأسكيمياءاإلىبريستليتحولثمالكهرباء.

اكتشافهونشر،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالستينيات

منأيضابريستليتمكن.ام775عامالأكسجيناعن

ثانيث!االنيتروز()أكسيدا!لفمحكالغازوتحضيراكتشاف

ال!جريت.أكسيد

كراهيةفىالفرنسيةالثورةمثضيةتعاطفهوتسبب

مجموعةقامتأم197عاموفيإنجلترا.فيلهالجماهير

.برمنجهامفيوكنيستهبيتهبحرقالغاضبالجمهورمن

المتحدةالولاياتإلىمهاحراإنجلترابريستليوغادر

نورثبمدينةنهائياواستقر،أم497عامالأمري!جة

بنسلفانيا.بولايةإمبرلاند

أم(.849أ-)498بوينتونجون،بريستلي

يكتبكان.بريطانىوصحفيمسرحيوكاتبروائي

التاسعالقرنفيالمعروفالتقليديالواقعيلالأ!علوبرواياته

وهيأم(.29)9الطيبونالرفقاءرواياتهوأشهرعشر،

المتجولة.المومميقيةالقاعاتشرقمنلفرقةمسليةقصة
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التيأم()165المفقودةالإمبراطورياتروايتهوكذلك

الموسميقية.القاعاتعالمشناولفهي،للقديمبالحنينتتسم

ذإ،جديةأكثرروايةوهيأم(039)الملاكرصيفوروايته

منكثيرابريستليكتبوقد.لندنفيالأعمالعالمتتناول

والإنسانالأدبضمنهاومنالقصصيةغيرالأعمال

فمنهاأنتشارامسرحياتهأكثرعنأماام(.069)الغربي

حياةمنتسخروكلتاهماالمفتشزيارةالخطير،الركن

كونوايوعائلةالزمنروايةأيضاوله.المتوسطةالطبقة

العلمي.الخيالنوعمنوهيأم(،)379

فيتخرجهوبعديوركشاير،برادفوردفيبريستلىولد

.أم229عاممنذلندنفىصحفياعملكمبردججامعة

تطل.جامعةبهاومدينةصناعيومركزميناءيرلشدول

ممكانهاعدديبلغإنجلترا،غربيجنوبفيأفوننهرعلى

الهندلحمةالمدينةصخاعاتوتشمل.نسمة037لأ003

المنتجاتوتصنيعالتئ!وإنتاجالسفنوإصلاحوالطاعة

والبضابوالسجائرالشوكولاتةإلىالطائراتمنتمتدالتي

الجلدية.

وسضمن،بالمدينةالشاملةالسفنأحواضتطويرأعيد

المبانيوتشتمل.للترفيهالمعدةوالتسهيلاتالمحلاتذلك

ولكنهاالنورمنديةوالكنيسةوالجامعةالكاتدرائيةعلىالمهمة

جميعمننماذجعلىحالياتحتويالإضافاتبعضمع

وقد.مميزةعلامةالجامعةبرجويعتبر.المعماريةالفترات

وقد،أم864عامفيالمعلقكليفتونجسربناءاستكمل

منالملكيالمسرحويعتبر.بروتلمملكةمنباردإيسامصممه

.الدوامعلىبريطانيافىالمستخدمةالمسارحأقدم

الحديدية،السككلخطوطملتقىبريستولوتعتبر

وجنوبإنجلترا،وغربجنوبوإلىمنالمتجهةللقطارات

منالرئيسيةالطرقوتتشعبإنجلترا.وجنوبويلز،

رقميالرئيسيينالطريقينمنأسحهلالاقترابمعبريستول

.سيفرنجسرطريقعنويلزجنوبإلىوكذام(5،م)4

ماوثأفونفىالسفنأحواضمعالميناءوشعامل

وراءماوبضائعالساحليةالبضائعمنكلفيوبورتيسيهد

.سيفرنبنهربريستولآفوننهرويربطالبحار.

أفونلنهرالشمالىالشاطئعلىبريستولمعظمتقع

وقد،الرومانعصورفيكليفتونفيمستعمرةهناكوكانت

.الميلاديالخامسالقرنفيمدينةأه!التكونبريستولازدهرت

الثانيالقرنفىقلعةوشيدواالبلدةالنورمنديونحصن

المدينةالثالثإدواردمنح،أم373عاموفيالميلاديعشر

فيكابوتجونانطق.دولةبريستولأصبحتثمومنميتاقا،

نزلتوقدنيوفاوندلاند،واكتشفبريستولمنام794عام

.أم837عامفيبريستولمياهإلىويسترنجريتأجاخرةا

عامالأطلسيالكبيرةويسترنباخرةعبرتوقد

.باخرةبهاتقومرحلةأولفيأم838

فيمحبباوالتجاريةالصناعيةبريستولأهميةوكانت

دمرتفقد.الثانيةالعالميةالحربأثناءبالقنابلقصفها

أصيبتكماالسفنأحواضمنوأجزاءالمبانيمنالكثير

بأضرار.جامعتها

وتعنيجستوبريدأوبرايتستوأصلابريستولوتسمى

الجسر.موقع

.أفون:أيضاأنظر

لهرعندتقعبريستول

عريحسوبفىأفون

جسروي!هصإنجلترا،

يمتدالديالمعلقكليفتون

نجاؤهتموقدالمهرفوق

.أم486عام
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خلالهامنأضمخصايستطعبصريةأداةاليردسكوب

كلوفي،قريبةأم!صانتبعيدةالزوايا،شتىمنالرؤية

يستعمل.الأفقمنظارأوالمئفاقويسمى،الاتجاهات

عاكستينبمرآتينطويلأنبوبعلىالمألوفالبريسكوب

متوازيينالعاكسانالسطهحانيكونبحيثطرفيهعند

محورعلى4ءمقدارهابزاويةومثبتيندقيقا،تافاتوازيا

تعملعدساتبهاتثبتالأشة!امناظيروبعض.الأنبوب

.الأنبوبخلالمنترىالتيالأجسامتكبيرعلى

استخدامفيمهماعاملا،اليومالبريسكوبيعد

فيفباستخدامهبمالدباباتركالغواصات،الحربيةالأسلحة

نأالمياهأعماقفيوهمالضباطيستطيع،الغواصات

كما،السطحعلىتدورالتىالأحداثيشاهدوا

بهوبالالمشعانة.وجهاتهموتحديدأهدافهمتحرييستطيعون

القتاليةعملياتهميوجهواأنالميدانيونالقادةيستطيعأيضا،

منها.الخروجإلىاللجوءدوندباباتهمداخلمن

تحري!صهيمكنأنهأكواصاتابريسكوبميزاتومن

لطاتفىللبحث،دائريبش!ط!أو،وأسفلأعلىإلى

فىأسحاراتجول!أمخوأصاتاأنالمعروفومن.كاملدائري

يظوولاالبريسكوبي،العمقيسمىمالاتتعدىأعماق

البريسكوب.لم!وىمنهاالماءسطحعلى

فيإلآيستخدملااشبريسكوبأنتقدمممايفهمولا

يستخدمالأجهزةهذهمنعددفهناك،الحربيةالعمليات

مهمةفإن،المثالسبيلفعلى؟عديدةأخرىأغرأضفى

هيم27طولهيبلغوالذيأصالمافيبريسكوبأكبر

فىالمقامالوطنيالهندسيالختبرفىوذلك،العاملينحماية

بالولاياتإيداهوشلالاتمنبالقربإيداهومدينة

لمراقبةأيضاالبريسكوبالعلماءيستخدمكما.المتحدة

عملها.أثناءالنوويةالمفاعلات

عمة.الغوا:أيضاان!

ةلسيارا،(يمقراطيةلدانطور)طيةيمقرالداان!:.يريطائيا

.المتحدةالململكة(بمالسيارات)صناعة

فرقةقائد.(-م9291)ألدرله،برلدن

عمل.موسيقيومؤأفبيانووعازفأمريكيموسيقية

الفترةفيالسيمفونيةهيوستنأوركستراأغرقةمديرابريفن

لفرقةمديراثمبأمريكا،أم969و6691عاميمابين

6891عامىبينماالفترةفىأصسيمفونيةالندنأوركسترا

أوركسترالفرقةموسيقيامديراعملثم.أم979و

7691عامىبينماالفترةفيالصيمفونيةبطرسبرج

أنجلوسلوسفرقتىمنلكلمومميقيامديراثمام،849و

.أم859عامالملكيةفيلهارمونيكولندن،فيلهارمونيك

حقق.أم989عامأنجلوسلوسفيمنصبهمنواستقال

لموسيقىسواءالبيانوعلىمرموقكعازفباهرانجاخا

مولمسيقيةمؤلفاتوله.الأمريكيةالجازلموسيقىأوالتراث

جائزةمنحوقد.تسجيلاترمحينمائيةلأفلاممتعددة

.ال!فلامموسيقىأجلمنمرأتأربعال!كاديميةالجدارة

عائلتههاجرتوعندمابألمانيا.لرلنفيبريف!ولد

الأمريكيةالجنسيةاكتسبم9391عامالمتحدةأطولايات

.!شواتبأربعبعدها

الشعراءأكثر.م(7791-0091)جاك،بريفيه

تولدتوقد،العشرينالقرنمنتصففيشعبيةالفرنسيين

وقد،أحاديثعنوانهفقطواحدديوانمنكليةشمعبيته

عامنشرهعندكبيرافوريارواجاالديوانهذالاقى

عنالناتحةببلاغتهابريفيهقصائدوتتميز.أم469

القصائدهذهتعبر.المرحوروحللكلماتذكياستخدام

بسخريةتهاجمكما،والحبالفرديةللسعادةالاحتياجعن

احتراما.والإنسانيةالاجتماعيةالمؤسساتصترأمارحة

ذاتتجعلهابسيطةأخويةبتراكيبأسقصائداهذهوتتميز

أطمبتدئين.الفرنسيةتعليممناهجفىأفضلية

وانضمبفرنسا،السيننهرعلىنويلىمدينةفيبريفيهولد

القرنمنالعشرينياتفيالفنيةالحسرياليةأوالواقعيةلحركة

قاموقد.السرياليةلمذهبنموذجاقصائدهوتعتبر،العشرين

كارنيه.مارسيلالفرنسىأطمخرجأفلاملعدةنصوصبكتابة

الرابع.أدريانانظر:.ئكولاسبريكسبير،

لمانجلترا،نورفوكفيمحليةحكومةمقاطعةيريكلالد

والمسماة،الجنوبفي،المروجمنالواسعةبمساحاتهاتتميز

تعد.نسمة501)002سكانهاعدديبلغبريكلاند.

أيضا.أهميةوللغابات،للمقاطعةالرئيسيةالحرفةالزراعة

،الأسواقمنعددفيالخفيفةالصناعاتبعضوتوجد

للمقاطعة.الحيويةالزراعيةبالأنشطةمرتبطة

.نورفوك:أيضانظرا

لعدةكرئماحجرااستخدمصلبمعدنابيل

فيغالباويوجد؟ء!.اول32كاا!اهالكميائىتركيبه.قرون

البريلبلوراتوتكون.البجماتيتالمسماةالجرانيتيةالصخور

بينقطرهاويتراوع،الأضلاعسداسيةالصحورهذهفي

ايضا.أكبرأحجاممنهاوجدتوقدسم،3و.سم.،ه

تجعلهبهالتيالشوائبولكنلهلونلاالنقيوالبريل

تكونتالتيالبريلبلوراتولون.مختلفةألوانفىيظهر

والأصفر.الأخضرأوبينللزرقةضاربأخضرطبيعيا

الزمرديالأخضرمثلأيضاأخرىألواناالبلوراتوتتخذ



الذهبى.والأصفرللحمرةالضاربالورديأوالداكن

شيوعا.أكثرهاوالنادرالبريليومعنصرمركباتمنوالبريل

كريمةكأحجارالمستخدمةالملونةالبريلبلورأتمنوكثير

صناعيا.تركب

.البريليومالأخفر،الزمردالزمردبمأيضا:انو

يستخدمهاللقراءةطريقةبريلطريقة.طريقةيروو،

بريللويسالفرنسيالعالمإلىتنحسبالبصر،مكفوفو

ويملى،الكلماتمعالجةبجهازمتصلةتكونأنيمكمهابريلطابعة

المرأةلهدهمعلوماتالحاسوبحهازفوقالصوتمنشطإملاءجهاز

لطباعتها.المبصرةعير
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314طريقة،يلبر

طوروقد.أم852و.أم908بينالفترةفيعاشالذي

نأبعد،عمرهمنعشرةالخامسةفىوهوالطريقةهذه

يستخدمهكانالذيالشفريالنظاممنفكرتهااستوحى

العسكريةرلمسائلهكتابةفيباربيرتشارلزالفرنسيالقائد

أساسعلىطريقتهبريلطور.الليلأثناءلجنودهوإرلممالها

بحيثالخلايا،منعددعلىالكتابةنظاميشتملأن

فىتوضعبارزةصغيرةنقطستمنخليةكلتتكون

الخليةهذهوعرفت.نقطثلاثمنهمالكل،عمودين

البارزةالنقطمنسلسلةشكلفيمطوعةكلماتبهبريلكتاب

بريلكفم!صفحةولكلعليها.أصابعه!ابتمريرالمكفوفونيقرؤها

الورقة.جانبىعلىمحتومةنقط
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لويس،بريل441

الطريقةا!ذهأحملياالاستخدامأثبتوقدلريل.بخلية

تعلماعلىساعدتهمحيثالبصر،لمكفوفيالكبيرةأهميتها

والكتابة.القراءة

عامرسمياأسفرنسيةاالمدارسشيالطريقةهذهاعتمادتم

أمخاتامعفمأإلىونقلتبعام!!،وفاتهبعدأي،أم854

لدىالرسميةوال!صابةأغراءةاومسيلةوأصعبحت،العالم

مجالاتهااتسعتكماأحال!ا،اأنحاءفيبصرياالمعاقين

وغيرها.والمومميقىالحاسوبووالعلومالرياضيات:لتشمل

62منبري!لنظهاموفقاالإنجليزيةالألفبائيةاتتكون

حرفا،92العربيةالألفبائيةاحروفعدديبلغبينماحرفا،

بجهداليونس!ضهيئةقامتوقدحرفا."لا"أناعتبرناإذا

اقتباستمأنثمارهمن!صان،أعاليةابريلرموزلتوحيدكبير

الأأ!بائيةارموزمنبريلىبطريقةالعربيةالحروفرمور

بريلعبطريقةالخاالتوضيحىالرسم:ان!إ.الإنجليزية

أسسابقة.ااصفحةاوسطفيالعربيةباللغة

عنثتبمايقرأأنأخظاماهذافىال!!يفيستطميع

البارزةالنقطفوقأناملهبتمريروذلك،اللمسطريق

بري!!بطريقةال!ضابةأطحافيويم!شبالخلايا.الموجودة

بريل،أسةآعليهامفاتئيطلهتستةذاتكاتبةآلةاستخدام

انظر:.بلاستي!يأومعدنيشلوحخاصرمرقماسمتخدامأو

السابق!ة.الصفحةفيالصورة

علىويشتم!!،خلفيجزءحزءين،مناللوحةوتتكون

نقصأستخليةب!ص!،لري!خا،يامنمجموعات

أمحموديةاتاطستميلاأمنعددأسهأماميوجزء،مضغوطة

فحوةول،فحواتستعلىممهاكليشتم!!،المفتوحة

يشبهفهوالمرقمأما.أصستاأختمصأامنبواحدةمتصلةمنها

فيويستخدم،الطرفمدببأنهإلا،المثقابكبيرحدإلى

خلية.بك!طالمخاسبالوضعفيالنقطةضغط

العشرينالقرنمنالستينياتاوائلفيالناشرونلدأ

طريقةعلىكتببإنتاجللإسراعالحاسوبيستخدمون

علىالكتابنصطباعةأصةالحاهذهفيويتم.بريل

بريل،طريقةإلىتلقائيالتحويلهيقومالذيالحا!عوب

خاصة.معدنيةوألواحورقعلىطباعتهتتمبحيث

!فيم!شرنسي(.م2581-081)!!يسبريد،

قربولد.لل!صوش!تأ!ضابةاوأططاعةبري!!نظاماخترع

الثالثأ!اماشيوهوأمحمىالهسببحادثلهوقع،باريس

أقعدته.متتابعةخطيرةبعدوىإصابتهوتئذلك،عمرهمن

للمكفوف!تالملكيالمعهدبزيلدخلالعاشرةسنفي

للمكفوفينالقوميالمعهد)الانباريسفيالشباب

والمومميقى،العلومفيوخاصةمجذاأجاطاوكانالعتسباب(

العزففيومهر،الكنيسةفيالأرغناعلىعازفاوأصبح

طورحيثبالمعهدمدرسايعملوظل،أنحيوأ!نسي!اعلى

فيالورقعلىالبارزةالنقا!أتستخدمالتيأغراءةامنفاأ

ترتكزالمو!ميقىلكتابةطريقةأيضابريلوطور،اشسائا

طريقة.ئريل،انظر:.نفسهمأخفاأاعلى

بلوننادرفلزص!كاوهورمزهكيميائيعسصراليريليوم

غيرنقىكفلزالطبيعةفياضيليوميوجدولا.فاغرمادي

(،كريم)حجرالبيرترانديت،مث!معادنعدةفييوجدأنه

الأخضربينوسطأوأخضرلونهكريم)حجروالبريل

وأأصفركريم)حجروالكريسوبريل(،والأزرق

البريلويشكل(.زجاجي)معدنوالفيناسيت(،أخضرفاغ

الكيميائيعزلوقد.أطبريليوممصدرينأه!والبيرترانديت

أول،بطريقتهك!!ليزيأ.أوالفرنسىشولرشريدريكالألماىا

.أم828عاماضقيا!أ-هـيليوامنعيمات

.2810.9الذريووزنه،4أطبريليومالذريأحدداو

الانصهاردرجاتبأعلىيتمتعالوزنخفيف!هحقشلزوهو

درجةفيالبريليومينصهرو.الخفيفةالفلزاتجميعب!ت

وتكون.م079.52درجةفيويغلي،مه+ه1378

انظر:30جماسمأ،848،هم02درجةعندكثافته

الكثافة.

ولهذا.بسهولةأجريليوماالسينيةالأشعةوتخترت

الأشعةأنابيبفيصغيرةفتحاتلعم!يستخدمالسبب

امتصاصعلىوقدرتهالبريليوموزنلخفةونظرا.السينية

فييستخدمصاروتوصيلهاالحرارةصتسبيرةصميات

والقذائفالصناعيةالأقمارفيالمتخصصةالأجزاءا

فيوالنحاسالبريليوممنسبي!سةوتستخدم.والصواريخ

الكهرباء.توصيلأسلاكمثلالكهربائيةالمكوناتعمل

موصلولكنهللحرارةجيداموصلاالبريليومأكسيدويعتبر

كهربائيكعازليستخدمالسببولهذاللحهرباء.رديء

ويسبب.والليزراتالكهربائيةالمعداتفيللحرارةموصل

رئويمرضوهو،البرييومداءالبريليومعبارامشنشاق

نأالعلماءبعضويعتقد.للوفاةيؤديأنيم!شخطير

أيضا.الرئةسرطانيسببقدالبريليوم

فريدريك.فولر،بمالسينيةالأشعةبمالبريل:أيضاانظر

ألمانيا.غرليشمالفيتقعوصماعيةتجاريةمديسةيريم!

سكانهايبلكدد.الألمانيةابريمنولايةعاصمةوهي

نسمة.921551.

كما07بعدعلىوزرنهرضفتيعلىبريمنوتقع

ويعتمد.الأطلسىالمحيطلسانوهوالشمالبحرجنوب

وتشمل.والتجارةبالسفنالشحنعلىأسالممالريمناقتصاد

المحفوظةوالأغذيةالنفطوتكريرأسمفنالناءالصناعات



415ممربرينر،

والنسئ.الكهربائيةوالمعداتوالطائراتوالسيارات

بطرسالقديسكاتدرائيةمثلشهيرةبمعالمبريمنوتشتهر

ودار،الميلاديعشرالحاديالقرنفيبنيتالتي،القوطية

عشرالخامسالقرنإلىتاريخهايرجعالتي،القوطيةالبلدية

.الميلادي

تأسستوقد،ام079عامبريمنجامعةافتتحت

مقراأصبحتعندماوذلكم787عامقبلبريمن

خلالمناقتصاديةأهميةاكتسبتوقد.للأساقفة

عشرالرالغأغرنافيالألمانىالتجاريالاتحادفيعضويتها

ألمانيا.ش!المدنيضماتحادوهوالميلادي

الثانيةالعالميةالحربأثناءالحلفاءقنابلأصابتوقد

أعيدوقد.جسيمةبأضراربريمنمدينةأم(-459أ)939

سريعا.الحربدمرتهمابناء

)عهدأسبانياان!:.ميجيلريديرا،ديبريمو

الكتائبعشر،الثالثألفونسوعشر(؟التالتألفونسو

الأسبانية.

فيأخرىتممئواحاتمعتقععمانيةواحةاليردحى

ولأهميتها.والفيافيالرمالمنبحروسطالجوسهل

الآثارتدلحيث-والتاريخيةوالعمرانيةالاقتصادية

علىتنازعت-السنينآلافمنسكناهاعلىالمكتشفة

حلإلىبينهافيماتوصلتولكنها،دولثلاثسيادتها

منهاقرىثلاثإلحاقاقتضىأم719عامللمشكلة

والسبعوحماسا.وصعداالبريميوهيعمانبسلطة

العين.ومنهاالمتحدةالعربيةالإماراتدولةتبعتالباقيات

الصيف،فىالمرتفعةوالحرارةبالجفافتتميزوالمنطقة

ملمأ00نحوتبلغإعصاريةأمطارمعشتاءوأعتدالها

تختزنهاالتيالجوفيةبالمياهغنيةف!ذلكويم.سنويا

وجبالغرباحفيتجبلمنكلفيالجيريةالطبقات

الأفلاجعشراتالمنطقةإلىوتنقلهاشرقا،الغربيالحجر

والصاروج.وصعداالبريمىمثل(صغيرة)أنهار

الخصبةالطمييةالتربةووجود،المياهوفرةعننتجوقد

ناجحةزراعةقامتأن،المنطقةإلىالأوديةتحملهاالتي

معظمعنفضلاوالليمونوالفواكهالنخيللأشجار

الغذائية.والحبوبوالشتويةالصيفيةالخضراوات

بينالطريقمنتصففيموقعهابح!صمالبريمىأنكما

الجزيواديبوابةوعلى،العربىوالخليجعمانخليج

الباطنةوإقليمبصحاريعمانمنالجزءهذأيصلالذي

شبهقلبمنالسكانيةالهجراتعشراتعبرتهالذي

بمناطقاتصالهاعنفضلا،عمانشمالإلىالعربيةالجزيرة

قوافلمدينةالبريمىأصبحتوالدخلية،الظاهرةإقليمي

البريميبولايةالخندقحصن

والظاهرةالحمراءوالرملةالختممناطقبدويقصدهامهمة

عنللدفاععسكريةمدينةكانتكما)الشمالية(.العليا

قلعتابذلكوتشهد.الختلفةالغاراتضدومواردهاالمنطقة

مقركانتالتيبحماساوالحلةبصعداالخندققصر

الحاكم.

سكانهاوعدد،قرية96مناليومالبريميتتكون

الشوامس،،النعيممثلقبائلوهمنسمة05و...حوالي

فيويعملونوغيرها.الرشيدانالجابري،الكلابنةالهواشل،

كالأدويةالصناعاتبعضوفيالتجارةوفيالزراعة

الخدماتلوفرة-وباتت.الألممماكوالثبطفظوالملابس

منلكثيرالجملةوتجارةوالفندقيةالسياحيةوالمناطقبها

منافسة-البضائعلبيعمحل.0003نحووانتشارالسلع

كلفيملمومعةحضاريةوإضافة،التوأمالعينلمدينةقوية

المنطقة.

.غمانأيضا:ان!

علىمنتظمةغيربطريقةبرينرممريمتدممر.يريدر،

لجبالالشرقيالوففيوإيطالياالنمسابينالحدود

مو!أقربويعتبر،أم،437إلىارتفاعهويصل.الألب

منطقةتصلالتيالألبممرأتمن،إليهالوصوليمكن

ممرويبدألأوروبا.الشماليبالجزءالمتو!مطالأبيضالبحر

إنسبروكإلىيهبطثم،إيطاليافيبولزانومنبالقرببرينر

كطريقبرينرممرالقدماءالروماناستغلوقدبالنمسا،

عبروقد،الشمالإلىالألمانيةوالأراضيإيطاليابينموصل

القرنفىإيطاليا(قديمجرماني)شعبالتيوتونيونالغزاة

هذااستعملكماالممر.هذاخلالمنالميلاديالسادس

منالمنتجاتيحملونوهمالوسطىالقرونتجارالممر

والهند.الأو!عطالشرق

.جبال،الألب:أيضاانظر



جيمس،بريور641

بريطانيسياسى(.أم-)279جيمسبريور،

للشؤونالدولةوزيرمنصبتقلد.المحافظينلحزبينتمي

أم(،أ-819849)أغترةافيالشماليةلأيرلنداالخارجية

للفترةالعاملةللقوىوزيراقبلهاوكان

أم(.1-819)979

بالكاملواسمه.بإنجلترانورويتش!فيبريورولد

بجامعتيتعلموقدبريور،ليزسميكلجيمس

للفترةللبرلمانعضواوانتخب.وكمبردجتشارترهاوس

لإدواردخاصابرلمانياسكرتيراث!ا(،م591-8791)9

،الأسماكومصايدالزراعةوزيرمنصبوتقلد،هيث

رئيساثمأم،729و0791عامىبينماأولأوالأغذية

.م7491و7291عامىبينالإنجليزيللبرلمان

المسمىالأعصا!داءيسب!مجهريجسماليردون

المرضهذايهاجموعندماوالماعز.للأغنامالمميتالرعاش

المركزيالعصبيالجهازبتدميريقومالحيوانالمميت

تدريجيا.

العلماءأنإلا،قاطعبشكليتحددلمالبريونوتركيب

المركبأيالنوويالحمضعلىلايحتويأنهيعتقدون

المعروفةالحيةالكائناتخلاياك!!فيالموجودالكيميائي

.الآنحتى

علىيحتويالبريونتكوينأنبالبحثاتضحوقد

داءوهي-يسببهاأكتىالمرضيةالحالةوفي.البروتين

اخبروت!تمنالموعهذااطرادكميةفإن-المميتالأعصاب

فىالطبيعيةالأنشطةيعوق،الحيواناتخلايافيووجوده

فلمذلكومع.العصبيزالح!وظائ!وكدلكالخلايا،

الشذوذ.هذاالبروتينوجوديسببكيفبعديتضيح

فيبعينهاأمراضايسببالبريونأنالعلماءويعتقد

السببأنهيفترضفمثلا.للإنمسانالمركزيالعصبيالجهاز

بالتدهور.المسنينذاكرةيصيبالذيألزهايمرمرضورأء

.مرضيمر،ألزها:أيضانظرا

النوء،فصيلةمنالبريونطائرئر.ط،ابوون

يبلغ.بحريةفصائلستوله.الحوتطائرأيضاويسمى

منالعلويوالجزء.سم03نحوالنموالمكتملالطائرطول

السفليالجزءأما.اشماديأطونامعالزرقةتحيطههالجسم

الجخاح.على!ثاحرفمثلمميزةعلامةوهناك.أبيضفهو

الماء.سطحعلىمحلقةمنهامجموعاتترىالطيرانوعند

الماء،منالدقيقةالكائناتاصطيادعلىالطيورهذهوتعيش

الماء،بترشيحتقومبالمنقار،دقيقةقشريةطبقاتفهناك

تتجمأصيفاوفيبها.ليتغذىالكائناتهذهوحجز

جنوليفيجزرعلىللتكاثرمستعمراتمكونةالطيور

تعش!المسحورالبريونتسمىمنهفصيلةأن،كماالمحيط

أمشراليا.سواحلمنقريبةجزرعلى

بعدهـ،292-102بعد)أبوبكرالبزار،

بنعمروبنأحمدأبوبكرالشيخم(.681-509

الشهير.العلامةالحافظالمحدثالبزار،البصريعبدالخالق

ناشراعمرهآخرفيرحل.المعروفينالحديثعلماءمن

ومصر،وببغداد،الكبار،عنبأصبهانفحدث،حديثه

المسندالنا!بكتابهالبزارواشتهر.بفلسطينوالرملة،ومكة

البحرالمسمىوهوأسانيدهعلىتكلمالذيالكبيرالمعلل

كشفوسماهالهيثميالحافظزوائدهجردوقدالزخمار.

ويتكل"ثقة:عنهالدارقطخىقالالبزار.زوائدعنالأستار

بفلسطين.لالرملةتوفى"!.حفضهأعلى

البزار.خلفانظر:.خلفالبزار،

زعيمةأم(.339-)1847ووداني،برات

فيبارزةسياسيةوشخصيةالثيوصوفيةالحركةفيإنجليزية

الهندوسيةالكليةأسست.عوفيةالثيوان!:الهند.

الحكمورابطةأم898عامبالهندفارانسيفيالمركزية

للمؤتمررئيسةأصبحت.أم619عامفيأ!ندياالذاتي

.ام719عامالهنديالقوجمما

أجاكسهومستعارباسمكتاباونشرتبلندنولدت

للجمعيةانضمت.النسلوتنظيمالحرللفكرديهمناصرة

إليناالسيدةشئيستهاتلميذةوصارتاضيوصوفيةا

منذحياتها،معظموقضت.أم988عامفيبلافاتسكى

التارببالهند.ذلك

هـ،284-004)بوالحسنأ،البزدوي

البزدوي.الحسينبنمحمدبنعليأم(.9001980

قلعةوهي،بزدوةإلىينعسب.بارعأصوليحنفيفقيه

تلقىحاليا(.)إيرانفارسبلابفىنسفقربحصينة

عدحتى،الحنفيبالمذهببتبحرهواشعتهربسمرقند،العلم

بننصربنمحمدالمعاليأبوالعلمعنهأخذ.حفاظهمن

لمسرالحسسرأبافيكان.والخطيبوالمدينىمنصور

كنزكتابألفاليسر.أبومحمدالقاضيأخووهو.تأليفه

البزدويبأصولالمشهور،الأصولمعرف!إلىالوصول

الأسراركشفكتابفيالبخاريالعزيزعبدشرحهالذي

علمفيالمراجعأوسعمنيعدوهوالبزدويأصولعن

الفقهاءبمكناء:الفقهفيوله،الحنفيةعندالفقهأصول

الكريم.للقرآنتفسيروالكبير،الصغيرالجامعشرح

جرجطن،منقريبةبلدةوهىبكشن،،اللهرحمه،توفى

سمرقند.إلىوفاتهبعدونقل(إيرانشرقي)مدينة



هـ،394-124)ليسرابوأ،البزدوي

بنالحسينبنمحمدبنمحمدام(.0301-001

ويلقباليسر،أبوكنيتهوقافيإمام.البزدويعبدالكريم

منفراسخعلىحصينةقلعةوبزدوةالصدر.بالقاضي

بنلعليشقيقوهوحاليا(.)إيرانفارسبلادفينسف

أئمةإمامكانالعسر.بأبييكنىالذيالبزدويمحمد

قضاءولى.صوبكلمنالعلمطلبةإليهيفد،الحنفية

النهر.وراءمابلادفيالحنفيةرئاسةإليهوانتهتسمرقند.

الفقه.فىالمبسوطكتابله

.سباق،الهجنانظر:.البزعة

.(لترويح)اننستافغاأ:نظرا0شييركا

)1!عراضالسحائيالالتهابانظر:.الشوكيالبزل

الشوممي.الدماغيالسائلوالتشحيص(بم

مضوباللونأبيضوفلزكيميائيعنصراليزموت

ويوجدأكا.هوللبزموتالكيميائيوالرمز.خفيفةبحمرة

مثلالخاماتبعضفييوجدكما،الطيعةفيحربشكل

أكبربوليفيافيويوجد.اللاموالبزمايتالبزموت

مادةعلىالحصولويمكن.البزموتمادةمناحتياطي

الرصاصتنقيةعندكمنئفانوي،عامةبصورةالبزموت

الذهب.وخاماتوالفضةوالقصديروالنحاس

فيأوكفلز،العالمبزموتنصفمنأكثريستعمل

وأالقصديرأومإلرصاصالبزموتويمزج.السبائك

درجاتفيتنصهرللانصهار،قابلةفلزاتلتشكيلالحديد

منالمصنوعةالأمانسدأداتمثلاتنصهر.منخفضةحرارة

وتسمح،البخارية)الغلايات(المراجلفىالسبائكهذه

المرجل.وينفجر،الضغطيزدادأنقبلالبخاربمرور

الالية،المرشاتأجهزةفيمشابهةسداداتوتستعمل

الجهاز.وتشغلالعسداداتالنارحرارةتصهرحيث

الصماماتفي،السبائكهذهمنالمستخلصالفلزوينصهر

جدا.عالياالكهربائيالتياريكونعندما،الكهربائية

المفاعلاتوفىالسباكةفيأيضاالبزموتويستعمل

عندماحادةتأثيراتالبزموتسبائكوتعطي.النووية

لأنبمالقوالبفىالصببوساطةالأشمياءلصنعتستعمل

بسهولة.النيوتروناتيمتصلاالبزموت

إلىالمشعالوقودلحملالمنصهرالبزموتويستعمل

أيضاالبزموتيساعدكما.معينةنوويةمفاعلاتجوف

المفاعل.تبريدفي

الطب،فياستعمالاتكذلكومركباتهللبزموت

البزموتنيتراتوتحت،البزموتكربوناتتوصففمثلا

714بيارابسا

وبعض،المعديةوالقرحةالأمعاءوالتهابللإسهال

فيالبزموتمركباتتستعمل.كماالجلديةالاعتلالات

وعلى.معينةوأدويةالتج!يل()مستحضراتصئالمزينات

معينةموأداستعمالمنالأطباءبعضحذرفقدحالكل

ردودتسببالعناصرهذهأنوجدإذبمالبزموتعلىتحتوي

.الإنسانفيسامةفعل

الذريوالوزن83،للعنصرالذريالعدد

فيويغلي،م31527.فيالبزموتوينصهر.0898.02

جرام747.9البزموتوكثافةم(.0651+55)

.م02عندالواحدالمكعبللسنتيمتر

بنحمدأ.(م758-678هـ،342-071)البزي

أبو،بزةأبيبننافعبنالقاسمبنعبداللهبنمحمد

.الحرامالمسجدومؤذنمكةمقرئ.المكيالبزيالحسن

قرأ.محيصمنابنرواةوأحدكثير،ابنقراءاترواةأحد

بنوهبوعنعنهوروىسليمانبنعكرمةعلىالقرآن

لممورةاخرمنمرفوغاالتكبيرحديثوروى.واضح

عنهروىفقدالحديثفيأما.القرانآخرإلىالضحى

حديثوأما.آخرونعنهروىكماتاريخهفيالبخاري

ختمإذاالقارئيكبرأنبهفالمرادالبزيرواهالذيالتكبير

.القرآنآخرحتىبعدهاسورةوكل)الضحى(سورة

قالأبر.واللهاللهإلآإلهلا:القارئيقولأنالتكبيروصفة

يخرجهولمالإسنادصحيحالتكبيرحديث:الحاكم

بمكة.البزيتوفي.مسلمولاالبخاري

الاسمم(.8016-)1518هاردويكأفبس

فىامرأةأغنىصارتالتيهاردويكلإليزابيثالشائع

عقاراتمعظموورثتمراتأربعترملتأنبعدإنجلترا

عامشروبريإيرلالرالغبزوجهاتزوجت.المتوفينأزواجها

ما956عاموفي.شمروبريالكونتيسةفصارتام568

تحتأسكتلنداملكةماريبوضمعإليزابيثالملكةقامت

إحدىوزوجتالرابطةهذهبصرفانتهزت.الإيرلوصاية

الأصغرالأخ،ستيوارتلتشارلزالثانيزوجهامنبناتها

إليزابيثالملكةفغضبت.دارنليلوردالمتوفىماريلزوج

شهور.لعدةبسوسجنت

المنازلمنالكثيرشيدتأنهابسأعمالأشهرومن

هماردويكهوالبيوتلهذهموجودنموذجوأشهر،الفاخرة

سانجلترا.دربيشايرفيهول

تغطيالشرقيةأوروبافيتاريخيةمنطقةلساراليا

جمهوريتيمنمناطقداخلوتقع2،كم141.44مساحة

الشمالجهةمنبسارابياويحدوأوكرانيا.مولدوفا



الشنترشىبسامابن418

أجحروااسدانوبانهرالجموبوم!الدنستر،نهروالشرق

.ألبرتنهرالغربومنال!!عود،

أوديةتشقخصبةمرتفعةأرض!الشماليةولسارابيا

السهولوتغطيممها.الأوسصأالجبليالجزءالأنهار

!مسمارابياس!!انمعظمو.الحنوبيةأجزاءهاوالمستنقعات

ه!ار،والبلغارل!!اشوسرثراني!تالأوواالمولدوفيينالمزارعين

أ-.واوافيروالحبمبالأحصىاكهأ!واواالعنبيزرعون

علىممياروامشولتدها.اشرئيسيةالصناعةوالتعليب

بسارالياومنحتا.أ281عاالأتراكمنبسارابيا

حربانتهاءلعدأم856عامفىمولدافيالإمارةالجنوبية

الحربوبعد.أم878عامرو!سياامشعادتهاثم،القرم

علىرومانيا!سيطرتأم(189-191)4الأولىالعالمية

منجزءاالمنطقةصارتحيثم491.عامحتىلساراليا

أضانيةاالعالميةالحربأثناءشيأصسابهت()االسوفييتيالاتحاد

ثانيةمرةبسارابيارومانيااحتلترأم(،1459)939

إلا(م4561-1)636أ!ثانيةاالعالميةالحربفتراتمعظم

اهـهـ!.انتهاءقر!اسشردححات()الساالسوفييتيالاتحادأن

ثرانياوأوموأ!داشياحمهوريتيمنحزءاوأصبحت

إلىموأررافيااسماتغير،م631.عاموفي.أصمعوفييتيت!تا

الحسوفييتيالاتحادتف!!كام،199عاموفيمولدوفا.

امشقلاا!ما.الجمهورشانونالت

أم(.1؟-47هـ،)؟-542الشنترينيبسامابن

أديب.الشنتريني،الحسنابوبساء،بنمحمدبنعلي

غرليفيشنترينإلىنسبتهزيرا.وأصب!!،أندلسيوكاتب

ب!شابهاشتهر.اكبرتغالمدنمراليوموهي،الأندلس

،مجلداتثمانيةفي،الجزيرةأهلمحاسنفىالذخيرة

والسياسةالأدبلأعيانمسهبةترحمة541علىتشتمل

مقامةتلاثونأيضاوأصه.اجقليلتقدمودأوعاصرهمممن

له.ترج!اصتبعضرذكرها

.الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرةأيضا:انظر

م(.7861-981)9هربرتتشارلز،بست

الرئيسيالمكتشفيعتبرمشهوروفسيولوجيكنديطبيب

جامعةفيوزملاؤهبعستتمكن.الأنسعولينالهورمون

ر.ماكلويد،.جوجونلانتئمافريدريكخاصة-تورونتو

لعلاجوتحضيرهأ،نعسولين1فص!!من.كولي!.بوجيمعس

فيطبأصالبسستحطن.الأنسولينانظر:.السكري

وصارا،!ضشاف1شعمدما،عصهـهمنوالشري!الثانية

بجامعة(الفسيوأ!جيا)الأعضاءاوظائفعلملشعبةمديرا

وحدةإدارةتولىأم،149عام.وفيأم929عامتورونتو

الطبهية.للبحوثوب!ستبانتنج

بالولاياتماينبمبروكويحستشيبستوأ!د

.المتحدة

-)1746هاينرخيوهان،بستالوزي

التربيةروادمنرائداأصبح،سويسريمدرسأم(.827

فيومحيراجديداأفكارهمنال!صيروكان.الحديثةأحربيةا

الأفكارهذهأنإلا.والخوفاضيبةعلىوباعثازمنه

التربيةفيوالعمليالنظريالتطبية!إلىطريقهاوجدت

الحافي.أحصراشيالحديثةأخربيةا

أسممواالذينالمدرسينأوائلمنأ!زيلستاصان

فقدبمالأطفالنفسعلممبادئعلىالتربويةأفكارهم

لمراحلوفقايستخدمهاحطنالتيالتدرلسطرقكيف

علىنظرياتهكلفييركزكانوقد.الطف!!عندأضموا

.والاحترامبالتقديروجدارته،حدةعلىشخصح4!كرامة

الكاملالنموتحقيقهواكترليةهدفأنيؤمنكادكما

ويؤمنمنفردا.طالبولبهايتمتعالتيالخاصةللقدرات

العقلىالنمومنكلتحقيقإلىتسعىأنلالدبيةإاأن

للفرد.،الخلقيو،أ!بدني:ا

بمثابةبستالوزيأعلنهااشتيالتدريسطرثعدتقد"

أن-المثالسبيلعلى-يرىكانفقد.عصىهـهشي3ثور

التىالبيئةفيأفضلبصورةيتعلمواأنالأطفالبمقدور

الصارمالأسلوبطريقعنوليس،والحرية،الحبيسودها

أسرةفيالطفلتعليميبدأبأنوجهفقدلذا.القا!ي

تطبيقاطبقهاالتىأفكارهومن.والحبالوئاميسودها

حواسهم،استخدامعلىتلاميذهلتدريبأخذأنهعمليابم

مجردمنبدلأعمليةبأنشطةقيامهمخلالمنوأجتعلموا

والحقائق.المعلوماتحفظعلىالاعتماد

ماعلىالتربويةأ!زيبستانظرياتأغلباعتمدت

الملاحظة،أوالإدراكتعنيألمانيةكلمةوهيأنشوابخأسماه

والأشمخاصالأشياءملاحظةأنجازمايعتقدكانفقد

المعارفلكلالأساسهىالأخلاقيةوالمواقف!،الآخرين

منرويدارويدايتقدمونالأطفالأنيؤمنحانكما.الحقة

المفاهيمامشيعابإلىوصولأالمحسوسةالسهلةالأشياءافهما

الصعبة.الفلسفية

تركوبذا،التربيةعلىبصماتهبستالوزيوضعلقد

ضرورةعلىالمتواصلتأكيدهساعدوقد،لايمحىأترافيها

تعنىبرامجلقيامالملحةالحاجةإبرازعلىالأطفالفهم

المعلمين.بتدريب

بجامعةالتحقولمابسويسرا.زيوريخفيبستالوزيولد

إلىتحولأنيلبثولم،ال!ئهنوتلدراسةلدأزيوريخ

وقاممزارعا.وأصبحالمهنتينكلتاهجرثم.القانوندراسة

فيهااستوعبمدرسةإلىأم774عاممزرعتهبتحوي!!

أفكارهمنكثيراطورالمدرسةهذهوفيالتلاميذ.فقراء



914سليمان،نيلبستاا

م8971عامالسويسريةالحكومةإليهأسندت.التربوية

مدينةمنمقربةعلىستانزبلدةفيلليتامىداررئاسة

بضعبإنشاءعشرالتاسعالقرنأوائلفىوقام.لوسرن

أعطتهوقد.ويفردنبرجدورفمنكلفيمدارس

خاصئا؟عالميااهتماماالمدارسهذهفيبهاقاماق!الأعمال

العالمأقطارمختلفمنالمدرسينمنكثيرقصدهفقد

بعدمنهمكثيرونأنشأوقد،التدريسفيطرقهلدراسة

أفكارعلىتقومللمعلمينمعاهدلبلدانهمعودتهم

ليوناردكتابيهفيدونتنظرياتهوأهم.أ!زيبستا

جرترودتعلمكيفأم(بم787-أم)781وجرترود

م(.1081)أطفالها

)تسويقالثمرةفنبم،البستنةانظر:.الفاكهةيستان

أغاكهة(.ا

-9181هـ،ا003-4321)بطرس،نيلبستاا

النهضةأركانأحد.لبنانيوباحثمفكرأم(.883

الدبيةقريةفيولدعشر.التاسعالقرنفيالعربيةالثقافية

منمجموعةمنهاونبغ،بالعلماشتهرتلأسرةبلبنان

عليهظهرت.الحد!ةالنهضةتاريخخلدهمالذينالعلماء

بتعليمهأبوهفاهتمطفلاكانمنذوالنجابةالذكاءمخايل

والتأريخوالمنطقالعربيةاللغةأجادحيث،المدرسةوأدخله

الأجنبية.اللغاتمنوعدداوالجغرافياوالحساب

ترجمةفيلبنانفىالأمريكيونالمنصرونبهاستعان

بعفالكتبجانبإلى،العربيةإلىالعبريةمنالتوراة

فيهاتخرجالوطنيةالمدرسةسماهامدرسةأسه!.الأخرى

أرئفأسعه!بالصحافةعملثم،المشهورينالأدباءمنكثير

الجنةم(،861)9الجنان(؟م0681)سوريانفير:صحف

يوميةجريدةأولوهيام(871)الجنينةأم(،087)

العرلية.باللغةتصدر

حقليفيللعملخاصاجهداالبستانيأفردوقد

محيط:ذلكفيآثارهأهمومن.والموسوعاتالمعاجم

منكثيرافيهأدخلمعجموهوأم(،)986المحيط

فيونشرهوالعاميةالمولدةوالألفاظأمحلميةاالمصطلحات

عامفيهاالعملبدأالتيالمعارفدائرة.كبيرينجزءين

أضارلواوالأدبالعلمفيموسوعةوهىأم(،)876

منهاأكملوقد.والأدبيةوالرياضيةالطبيعيةالعلوموسائر

بيروتفيتوفيولكنهالسائ!فيوشرعمجلداتستة

سليم.ابنهفأكملهاإكمالهاقبل

منبهيتمتعكانلماالمعلملقبالبستانىبوسحمل

منأسامعياركنامنهجعلتاتأليفيةوطاقةموسوعيةثقافة

التاسعالقرنفيالعربيةوالأدبيةالفكريةالنهضةأركان

عشر.

المناظرهندسةانظر:.الحدائقتس!يقبستالي

(.المعماريةالماظرهندسة)تاريخ

-8481هـ،أ203-4621)سليم،لبستانيا

فيالعربيةالصحافةروادمنلبنانيصحفيأم(.884

عبية،فيولد.البستانيبطرسابنوهوعشر.التاسعالقرن

فأتقن،اليازجيالشئناصيفعلىمدرستهافيودرس

أدبىجوفينشأ.أجنبيةلغاتواكتسب،العربيةأصول

،أم862عاموفي.والدهبحضورمشبعوصحفيوعلمي

الصحافةأنعلى.الأمريكيةالقنصليةفىترجماناعين

فيأم087عاموالدهوشمارك،الوظيفةفتركاستهوته

دوريةجريدةأولجعلهاوقد.الجنةصحيفةإصدار

العربى.المشرقكلفيالعصريبالمعنىالعربيةفيسياسية

أم871عامالجنينةوأصدروالجمعةالثلاثاءيوميأصدرها

والسبت.والخميسوالأربعاءالإثنينلأيام

ظلوالدهولكن،الجريدةتحريررثيسسليمكان

بعدهتوفيثم،سليمفتولاهاوفاتهحتىافتتاحياتهايكتب

.المعارفدائرةمنالثامنالجزءأصدربعدماواحد،لعام

وليلى؟قيسالإسكندر،منها:،المسرحفيكتاباتله

.الشامجنانفىالهيامزنوبيا،

-6851هـ،أ443-21)73سليمان،البستاني

عالم،البستانيسلومبنخطاربنسليمانأم(.259

بيروتفىالوطنيةبالمدرسةالتحق.لبنانيوسياسيوأديب

خلالهاأصبح،سخواتثمانىولزمها،السابعةسنفيوهو

العلوموبعضوالفرنسيةوالإنجليزيةالعربيةاللغاتفيضليعا

فدعي،عمرهمنالعشرينفيوهوشهرتهذاعت.الأخرى

ثمانىأحراقأفيوأقامفيهامدرسةلإنشاءالبصرةإلى

ثممصرثمالامشانةإلىوسافربيروتإلىعادثم،سنوات

مش!ن،بعدبغداد.فيتزوجحيثالعراقإلىعادثمالهند،

مصرإلىعادثم،سنواتسبعفيهاوأقامالامشانةإلىسافر

.أم409سنةالإلياذةترجمةونشرأم698سعنة

فيالدلمشورإعلانبعد،أم809سنةبيروتإلىعاد

المجلسفىبيروتعنمبعوثافانتخب،العثمانيةالدولة

أوروباإلىالعثمانيةالحكومةانتدبتهوقد.العثمانيالنيابي

،أم319سنةالزراعةبوزارةإليهعهدثم،رسميةمهامفي

وسافر.الأولىالعالميةالحرباندلاعبعدمنهاواستقال

ثم،سنواتخمسهناكوم!ثسويسرأإلىبعدها

.أم249سنةحتىهناكأقامحيثمصرإلىغادرها

فقدولكخه،عينيهلعلاجأمريكاإلىام259مشةسافر

منالأولفيتوفىحيثذلكبعدحياتهتطلول!ا،بصره

مسقطإلىجثمانهونقلأمريكا،فيأم12ءسنةيونيو

.لبنانفيإبكشتينقريةرأمعه



البسترة"42

وح!الهمةوعلوالعزيمةبقوةالبستانيسليمانعرف

المعاشعرةوحسنالأخلاقبدماثةعرفكماالأسفار،

فيمناصبهلهتوفرهاكانتالتيوالألقابالمالفيوالزهد

العثمانية.الدولة

عددإجادةعلىذلكساعدهوقد،الحفظبقوةاشتهر

الأجنبية.اللغاتمنكبير

أفأعشرأحدنحوفيهومرإلياذةترحمتهآثارهأهممن

تحدث،صفحةمائتينحوفيلهاوضعهاالتيوالمقدمةبيت،

العربية.إلىزترجمتهابالإلياذةصلةمالهكلعنفيها

أنهامنالرغ!اوعلىأطعام.الحفظطريقةاليسثره

فىأيضئاامحتخدامهايمكنأنهإلااللبنفىدائماتستحدم

تقتلفالبسترة.الطعامأنواعمنغيرهماوفيوالبيض،الجبن

وتشمل،بالطعامالموجودةالحيةالكائناتوكلالبكتيريا

أغترةو3محددحرارةدرجةفياالطعاتسخينالعمليةهذه

أيضا.محددة

أ-االعابا!شير،لويساباأجسترةاعمليةسميتوقد

عشرأخاسعأالقرنأواسطفياكتشفالذيالفرنسي

الأطعمةبعضفيبكثرةتتضاعفالبكتيرياأنالميلادي

البكتيرياأغلبعلىالقضاءيمكنأنهوأثبتوتفسدها.

النكهة.تغيردونبالتسخين

وأالخضراواتزراعةعمديةالتجاريةالبستئة

وتسمى،بالأسواقبيعهاأجلمنكلتيهماأوالفاكهة

،الشاحناتزراعاتأمريكاأطشمافيالتجاريةالبستنة

أقسامفيهاصغيرةأراضقطعغالباالأسواقوبسالين

الناسالتجاريةالبستنةوتمدالختلفة،الخضراواتلأنواع

بالإنتاجالعالمبقاعكلفيالكبيرةبالمدنيعيشونينأتا

واستخدامالمواصلاتسائلوتحسينأدىوقد.الطازج

اعتمادمنالحدإلىوالخضراواتالفاكهةلحفظالثلاجات

ويشكلمحليا.يزرعالذيالإنتاجعلىالمدنقاطنى

تجاريةمشروعاتالحدشةالأسواتسماتينمنالعديد

مثلالمحاصيلمنكبيرةك!ياتتوفيرعلىتعم!5،كبيرة

أ!ماطم.اأوالخص

مننوعان،عامةبصفةيوجد،.الأسواقبساتينأنواج

تقعالتىالصغيرةالتجاريةفالمشروعات.الاسواقبساتين

فىالفاكهةأوبالخضراواتبامدادهاتقومالمدنمنبالقرب

منعديدةأنواعبزراعةوتقومصغير،ومعظمهامواسمها،

يكونفقدالأسواقبساتينمنالاخرالنوعأما.المنتجات

ولممائلعلىويعتمدكبيروهو،المدينةعنحدالعيدا

وتتخصص.الأسواقإلىالمنتجاتحملفىاطرأصلات

منقليلةأنواعأوواحدنوعفيأعبيرةااالأسواقبساتهت

الدافئةالأقاليمفيأضجاريةاالشركاتوتقوم.المشجات

فيالقناةجزرأو،المتحدةبالولاياتالجنوبيةكاليفورنيامثل

بغرضوالفاكهةالخضراواتلإنتاجبريطانياجنوب

زرأعةموسميكونحيثالباردةالشماليةللأقاليمشحنها

قصيرا.المحاصيلتلك

المزارعينمنالعديدإن.الأسواقبساتينتعملكيف

الجمعياتخلالمنمنتجاتهموتسويقبشحنيقومون

نأمنكفاءةوأكثرسعراأقلالأسلوبهذاويعد.التعاونية

ويقوم.بمفردهمحاصيلهوشسحنبتغليف!مزارع!سلىيقوا

اليمى،ال!ورةفىكماوتايلاندلالكوك!يالألالاسرراعةوتتم،الأسواقبابيعهاأ!!سوالماكهةالح!كراواتبرراعةيقومولىالأسواقبستانيو

.الشوارعأسواق!يليعهايمكىحيتالمدلىإلىلقلهاوشم،اليسرىالصخورةفيلاريسمممطقةوالطحاطم

-
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دا21بسجة،جبل

الطريقجنباتفيقوأئمعلىمنتجاتهمببيعالمزارعينبعض

منتجاتهمببيعبعضهميقومحيث،الشوارعأسواقفيأو

وأالجملةبائعىأوالمنظمينمثلالوسطاءإلىمباشرة

أكثررعايةوالفاكهةالخضراواتزرأعةوتتطلب.التجزئة

أكثريكونأيضاحصادهاأنكما،الحقولمحاصيلمن

.الحقولمحاصيلمنصعوبة

الحديثةالفنيةوالأساليبالمحميةالبيوتاستخدامأدى

ويمكنعشرالتاسعالقرنمنذالتجاريةالبستنةفيتغييرإلى

الطماطممثلالسلطةمحاصيلتسويقحالياللمزراعين

وسائلواستخدام.موسميةزراعتهاكانتالتيوالخس

والخضراواتالفاكهةإرساليمكنأنهيعنيالجويةالمواصلات

.أخرىدولةفيالتالىأليومفيلبيعهادولةمنوالزهور

البستنةتطويرقبلالناسمنالعديد.كانتاريخيةنبذة

قطععلىوالخضراوأتالفاكهةبزراعةيقومونالتجارية

يزرعونكانواحيث،منازلهممنقريبةصغيرةأراض

الشتاء.فيبتخزينهاويقومونموسمها،فيالصيفيةالمحاصيل

وذلك-لندنفيالحالهوكماالمدنحجمازدأدأنوبعد

بساتيننشأت-عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفي

بامدادالأسوأقبساتينوتقوم.المدينةنطاقحولالالممواق

يمكنهمحيثخاصةأراضلديهمليسالذينالمدنقاطنى

الأسواقبساتينبدأتوقد.والفاكهةالخضراواتزراعة

الضغطفيهاشتدالذينفسهالوقتفيأستراليافىالصينية

.الميلاديالتاسئكلشرالقرنمنتصففيالذهبعلى

والسككالطرقانتشارمعالأسواقبستانيوأصبح

بظروفتتميزالتىالنواحيمنالعديدفىيعملونالحديدية

عرباتثلاجاتوجعلت،للزراعةجيدةوتربةجيدة

المنتجاتتوزيعالسهلمنوالشاحناتالحديديةالسكك

حيث،المدينةحولتوجدالتيالأسواقعلىللتلفالقابلة

وهيالأسواقإلىتصلأنوالفاكهةللخضراواتيمكن

واستخدأمحصادها.وقتكانتمثلماتقريبا،طازجة

زراعةفيالاستمراريمكنأنهيعنيالدافئالمناخفىالري

.العامطوالوالفاكهةالخضراوات

تجاريانشاطاحالياالتجاريةالبستنةأصبحتكما

سكانمنالكبيرالعددذاتالصناعيةالدولفيرئيسيا

غالباالناميةبالدولالتجاريةالبستنةوتكونالحضر.

بزراعةيقومونحيثالأسرةأفرادبهاويعتنيصغيرة

بهمخاصةصغيرةأراضقطععلىوالفواكهالخضراوات

أساسا.أنفسهمإطعامبغرض

ادزراعة،عدوممنفرعالبستنةفن.!ن،اليسدئة

والأزهاروالخضراواتالفواكهزراعةفىيتخصص

البستنةتشمل.التزيينية)الشجيرات(والجنباتوالأشجار

تتضمنللغذاء.والخضراواتالفواكهوتصنيعوتوزيعإنتاج

وعملالطيعية،المناظررسمفيالنباتاتاستخدامأيضا

ثوب)الصدار:الصداراتلتزيينالصغيرةالأزهارباقات

الأزهار.وتنطمالصدر(بهيغطى

معظمكانت.الجنائنيةوعلمفنالبستنةوتشمل

الوقتوفي.الجنائنفيأصلاتنموالبستانيةالمحاصيل

فيتجاريمستوىعلىالمحاصيلهذهتزرعالحاضر،

الفاكهة.بساتينوفيوالمشاتلالمحميةوالبيوتالمزارع

حيث،واسعنحوعلىوهوايةصناعةالبستنةتمارس

والنباتات،والخضراواتللفواكهالرئيسيالمصدرتشكل

المتخصصونالبستانيونيزرعحيثلجمالها؟تزرعالتي

والنباتات،المشاتلصناعاتوأزهارالطيعيةالمناظرأزهار

هواياتتشمل.جذأبةبيئةخلقفياستعمالهالأجل

الأزهار.هذهوزراعةتنطمالبستنة

ألمحطاتفيالبستانيةالأبحاثمنكثيرإجراءويتم

والجامعات،النباتيةوالحدائقوالمشاجر،التجرسية

تطويرلتعهدطرقإيجادالأبحاثبعضتتطلب.والكليات

باجراءالبستنةعلماءيقوم،المثالسبيلفعلى.النبات

جيد.نباتلنموالضروريينوالتغذيةالبيئةلتحديدتجارب

الأوبئةعلىللسيطرةطرقلإيجادأيضاالعلماءيعمل

أخرىأبحاثوتتطلب.النباتتصيبالتيوالأمراض

بصفةجميلةتكونجديدةأنواغالتنتجالنباتاتتهجين

وافرا.محصولأتعطيأو،الاحتمالعلىوقادرةخاصة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المستنبتالنباتيةالحديقةالتجاريةالبستنة

المشتلواتالخضرالوثر،نكبيربا

المشجرالزهارةالمحميةالبيوت

لنباتالزهرةاالتعريشة

علم،المباتالشجرةالحدائقتسسيق

المناظرهندسةالشسبالثمرة

الجوز

الجبالسلسلةفيصغيرجبلبسجةجبل.!جيللسجة،

.الأردنوسطفيتوجدالتى

عليهموسىأن:34(أ)التثنيةالإنجيلفيوردوقد

السلسلةهذهفيجبلأعلىمنالميعادأرضشاهدالسلام

مدينةقربويقع.م208إلىارتفاعهيصلالذينبووهو

وتقع.كم03بحواليعمان،العاصمةعنتبعدالتيمادبا

النصفويقع.الأردننهرشرقيبسجةجبالسلسلة
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ك!++ح!3(بر،+،أعحص!هحبم!صأ!؟رتجلإثجهب!!بيما

\حبم!ىء!"--ش!ك!س،ضلا

!ي---س-حضتضص-ء!-كا3

منعسقوداالآلةتدحلأجمين(،ا)إلى،العنقدةعمليةو!.،لآلةأو،ليدتعنقدالأرضيةاالأغصيةااهدهمعظماسد.لاأ:بالآلةتصسعوالسجادالبسط

اجسار(.ا)إلىلاليد،المص!وعاكشرشىاسحادايفمهـاو.الظههارةحلاأ!ا!زلاعقد

لكسرا(؟العادية)ال!صورعلم،بلحساا:نوا.لبسطا

.سالرمور(اضعبير)1

الأرضيةكأغطيةيستخدمنسيجوالسيادالمجسط

دفئاووراحةجمالآاممتخدامهاويضيف!.الحجرات

تحميكما.الضجيجامتصاصعلىوتساعدللحجرة

السقو!أ،عندالحمايةتوفرالأرضيةاأيضاوالسجادالبسط

والمبانيالمنازلفيوالسجادالبسصامعظموتستخدم

الطلق.الهواءفيمساحاتيغطيدعضهاولكن،الأخرى

جداريةسجادةأوكستارةالبسطبعضتستخدمكما

زخرفية.

البسطالكلمتانالأحيانبعضفيتستخدم

إلىتشيرانولكنهما،الأخرىم!صانمنهاكلوالسجاد

البساطويغطي.الحجرةالأرضالأغطهيةامنمختلفةأنواع

تغطىلينمالهاشبتولافقطالحجرةأرضمنجزءا

خلافها.أربمساميرالحجردأرضكلعادةالسجادة

يأاسعرنطاقعلىواسسجادأجسطاوتنعمعظم

محددغيرعددوفيأجنيةامختلفةوتصئلأنواع،بالجملة

بعضوتصنعأضماذج،واوالرسوماتالألوانمنتقريبا

منالأخرىالبسطتقطهعبينماقيامميةبمقاساتالبسط

بعرضالسجادينئمعظهمأسععجاد.امنكبيرةلفات

منأجزاءوتقطع.م5بعرضالآخروبعضها،م.73

صنعوإذا.2لحمم32،0،364بمقامعاتالسجاد

فإنهام8،منأكثربعرضأخرىالةأونولعلىالسجاد

العريض.النولبسطيسمى

الشرقيةالبسطباليد.أيضاالبسطتصنعأنيم!س

لندرتهالارزكبيرموضئتقديرهىاجدلااهصنوعة

اعا.زلحما

والسجادالبشطفيالمستخدمةالمواد

وأالوبر،مهإنجزءينمنوالسجادالبسطتتكون

الظهارةبينماالس!إلعلويهووالوبر،الظهارةو،الوجه

طبيعيةأواصطاعيةأليافوتستخدم.أسمطإسمفلياهي

والظهارة.الوبرمنكلعملفيمختلفة

صناعةفيالمستخدمةالرئيسيةالاصطناعيةالألياف

ويقاوموالأولفين.والأكريليكوالبوليسترأضيلوناهيالوبر

يمكنالتىالإمشاتيكيةالكهرباءكميةيقللرالتلوثالنيلون

يصنعأنويمكن.الحجرةأرضأغطيةمنتنطلقأن

الأخرىالأليافمنأكثرزاهيةبألوانأجوأجسترا

منويصنع.والمتانةباكبريقيتميزأنهكما،المستخدمة

الذي،الوزنوالخفيفأممبيراوالسجادالبسطالأكريليك

المصنوعةالأرضيةالأغطيةوتستخدم.أحثسمساأشعةيقاوم

الطلقالهواءفيأوالمبانيداخلكبيربمعدلالأولفينمن

الرطوبة.وتقاوممتينةالأنها

صناعةفيالطبيعيةالأليافأهمامنأ!موفايعتبر

جذابةالصوفمنالمصنوعةالحجرةأرضوأغطيةالوبر،



423لسجادوالبسطا

وسجادبسطتحتوي.المدفونةالنهايةوسجادبسطالمصنوعةالبسطأنالناسمنكثيرويرى.ومتينةوناعمة

فيوبرهاعقدوتختلفمستويةغيربنيةعلىالمجموعةهذهأرضأغطيةأغلبلكن،الأفضلهيالصوفمن

زخرفيا.تأثيرأالسطحتعطيوبهذأالارتفاعالتيمنأكثرالثمنمرتفعةالصوفمنالمصنوعةالحجرات

علىالمجموعةهذهتحتوي.الخشنوالسجادالبسط.الاصطناعيةالخيوطمنتنتج

ولذلك،أطوللغزلهاالمقطوعةوالنهاياتأخشننجيةأوالأولفينمنوالسجادالبسطمعظمظهارةتصنع

الحبمأتأرضأغطةبأنواعبالمقارنةمرتفعوبريتشكلالكتانأيضايستخدمكما،طبيعيةأليافوهي،الجوتمن

فيعشوائياالغزلويكون.المقطوعالوبرذاتالأخصى.والقطنالصناعيوالحرير

وخشنا.منتظمغيرتاثيرأمحدثا،الاتجاهاتجميعوا!ا!اليسطأئواع

ولهاشاعمةالمجموعةهذهتكون.الخملوسجادبسطوقي!دو!ا.وبر!أطبئاوالسجادالبسطتقسم

أقصروبركزلسو!يسميكةأنهاكمامتميزمظهرالمستويةالعقدأوالسجاد:البسطمنرئيسيةأفياعثمانية

الخلثن.السجادفيمماالسكسوني5-الخمل-4الخشن3-المدفونةالنهاية2-

ألمجمصعةهذهتشابه.السكسونىوالسجادالبسط.الطرفقص8والعقدالقطع7-الفريز6

الخمل(،منأطولالنسئخيوطهمن)نوعالبلشنوعالمستويةالعقدنوعمنالحجرةارضأغطةتحتوي

السكسونيالحجرةأرضأغطيةغزلكلذلكءويوبالأنواعوتصنع.المقطوعالوبرعلىالمدفونةوالنهايئ

معاالغزلخيوطوتندمج.السطحمنرؤيتهويمكنمنتصباالأنواعوتصشع.المقطوعالوبرعلىأغريزواالأرضية

الخمل.وسجادبساطفىذلالثبعدعقدةكلولكن،الغزلمنعقدمنأدلأرضية

هذهوسجادبسطتحتويالفريز.وسجادبسطوضي.مقطوعةبنهاياتسسطحامنتجة،اثنتينإلىتقطع

مجموعةفىالأخرىالأنواعمنأخشنبنيةعلىالمجموعةيسمىمجمعوبرعلىالطرفوقصوالعقد،القطعأنواع

بينماويلفالفريز،وبرغزلبإحكاميجدل.المقطوعالوبر.والقطعالعقد

السطح.فىيدخلبنعومتهاتمتازالعقد.مستويةوالسجادالبسط

المجموعةهذهتحتويوالعقد.القطعوسجادبسطاوبرلصنعغزلهاتمالتيالعقدوكل.المحكمونسيجها

الوبرالطويلالغزلويوفر.الارتفاعفيمختلفغزلعلىواحد.ارتفاعفىتكون

الثماقيالأفىاع!ننوعلكلمثال)أسفل(ويظهرالولر.باسمالمعروفةالعلويةسطحهالبميةطبقاوالسحادالبسصتصسفوالسجاد.للبسطأنواع

والسجاد.للبسطالرئيسية

المستويةالعقدة

السكسوني

المدفونةالنهاية

والعقدالقطعالفريز
الطرفقص



والسجادالبسط2!ا!ا

الغزلبواسطةإخفاؤهويمكنالقصيرالغزلويعقد،المقطوع

القطعوسجادلسطس!يشبهأنيمكنولهذا،الطويل

الخشن.النوعوالعقد

!سيكون.الطرفالمقصوصوالسجادالبسط

الوبريتكونحيثمخططاالطرفقصوسعجادالبسط

يتمالعقدبعضولكن،مختلفةبارتفاعاتعقدمنأولأ

الطويلةالعقدالحالاتأغلبفيوتقطع.ذلكبعدقصها

والأخرى،الطويلةالعقدبعضقصذلكمعويمكن.فقط

عقد.صورةفيتظل

والسجادالبسطصناعةكيفية

التعنقدتسمىبويقةوالسجادالبسطمعظمتصنع

.أخرىلطرقأوالنسيجبأسلوبالاخرالجزءويصنع

مستخدمةطريقةوأرخصأسرعالتعنقديمثلالتعنقد.

أرضأغطيةوتتكونأسسجاد.واالبسطصناعةفيحاليا

عناقيد،يسمىوبريغزلمنبالتعنقدالمصنوعةالحجرة

.الظهارةفييدخلوهو

فىتوضعالتىالإبرمنمئاتعلىالتعنقدالةتحتوي

ينحفضوعندما،الإبرةقضيبيسمىجهازع!صف

خلالأمخزلامنعقدةإبرةكلتدخلالإبرةقضي!

وتش!صل،الأساسيةالظهارةتسمى،الظهارةفيطبقة

الإبر،قضيبيرتفعوعندماالعناقيد.منصفاالعقدهذه

تحتمكانهافيالعناقيدالعقاداتتسمىأجهزةتمسك

وبرعملويمكن،وبريةعقدامكونة،الأساسيةالظهارة

منكلفيسكيننصلبتثبيتبسهولةمقطوع

.العقادات

لتثبيتالأسا!ميةاالظهارةإلىاللبنيةالعصارةتضاف

الظهارةتسمىالظهارةفيوضئطبقةويمكنالعناقيد،

الظهارةوتصمع.المتانةلزيادةاللبنيةالعصارةفوقالإضما!ج!

بعضوتحشويمما.الاصطاعيةالموادأوالجوتمنال!ضافية

اللبنيةالعصارةمنطبقةعلىالعنقوديةالحجرةأرضأغطية

السطحيجعلوهذا،الإضافيةالظهارةمنبدلاالرغوية

ناعمة.بصورةلظهر

الرئيسيةالويقةهوالنسيجأسلوبكان.النسيج

فيالتعنقدأسلوبتطويرتمحتىوالسجادالبسطلتصنيع

تصنعالنمسيجطريقةوفى،العشرينالقرنخمسينيات

-أنوالعلىتنتجوالتي-الصوفيةالحجرةأرضأغطية

الغزلنوعينسجوإن.الظهارةغزليمالوبرغزلبتشابك

.الظهارةشىابإحكاالوبرغزليمسكمعا

مجموعةمنالسجادأوالبساطالنسيجىأ!برايشكل

مجموعتين.منالظهارةتصنعبينماالغزلم!واحدة

عمليةوأثناء،صفوففىأ!ارةافىالوبرغزلينست!

المعدنمنأجزاءفوقعقداالغزلهذايشكل،النسيج

.النولتملعرضوهىأسلاكاتسمىومسطحة،طويلة

المقطوعالوبروينتج،وبريةعقدةالأداءهذاويحدث

فيوتوجد.النهاياتإحدىفيسكيننصلبهابأسلاك

توضع،اللحمةتسمى،الغزلمنمجموعةالظههارة،

تسمى،أخرىمجموعةتوجدكما،النولفيعرضيا

هماالعسداةغزلمننوعانويوجدطوأصا.توضعالسداة

فوقاسمداةتمرأسسلاسلاحالةوفيوالحشو،السلاسل

!فالحشوسداةأماالنسيجع،لتشكيلأصلحمةاغزأ!تحتو

وقوةأكبرحجماليعطيهاالظهارةخلاليمرزائدغزأ

أعلى.

والسجادالبسطمنرئيسيةأنواعثلاثةتوجد

الأكمسيمنستر.3-الويلتون-2،الخملأ:النسيجي

وبرنسيجعبهايتمالتيللطريقةطبقاالنابخالسحادويختلف

مختلفنوععلىمنهانوعكلويصنع،الظهارةفيالغزل

أساساالثلاثةللأنواعتصئالظهارةبينما،الأنوالمن

الطريقة.بنفعر

النسيج.أنواعبأبسطتصنعوهي.المخملوسجادبسط

فىالمستخدمةللأنوالمشابهةأنوالالنسئكللىويكون

غالاويظهر.الأنواعأسطهوانحملنسيج

أرضيةس!بمطاءعرالعرلودرحميع

الححرة.

ردلوا

سلسلة

اةلسلى

اطحمة

حشو

اةلسلى

الصوففىالعرلحميعيمر.الولتوننشج

فمطواحدلونويرلع،اظهارةاحلال

واحد.وقت!يللسطج

هدهفيالسيجيصنعأكسيمنستر.نسيج

عزلمنواحدةلكلمنفصلبإدخالالحالة

السطح.علىالغزلوبرأغل!ويظوالولر.

سلسلة

لسداةا

بمللحمة

ححتمو

ب!لسداا



الفارسية:الطريقتينلإحدىصناعتهايمكنالشرقيالسجادفىالعقد

معا.السداةوغزلالوبريجدلحيث(،اليمين)إلىمميهناعقدةوتسمى

معا.والسدأةالولرفيربطاليسار(،)إلى،جيورديسعقدةأو،التركيةأما

الحجرةأرضأغطيةأغلبتحتوي.العاديةالملابسصناعة

يأنسجيمكنولاواحدلونمنوبرعلىالخملمن

سطحعلىالغزلوبرمعظمويوجد.السطحعلىتصميم

.السجادةأوالبساط

علىوالسجادالبسطنسجيتمالولتون.وسجادبسط

الجهازبهذاويمكنالجاكار،آلةيسمىخاصجهازبهنول

منصفكلفيمختلفةألوانبستةملونغزلاستخدام

علىتصميمعمليمكنالرغبةحعسبوهكذأالوبر،

،الظهارةخلالصفوففيالغزلجميعويمر.السطح

واحد،وقتفيالسطحإلىترفعفقطواحدةغزلةولكن

فيالمناسبالمكانفيالمطلوبباللونالخيطيظهروبهذا

القوةليعطي،السطحتحتالآخرالغزلويدفن.التصميم

للظهارة.والمرونة

بأعدادبسطإنتاجيمكنالأكسيمنستر.وسجادبسط

غزلوبرأغلبويظهر.والنماذجالألوانمنوفيرة

السجادةفيوبرةكلوتدخل.السطحعلىالأكسيمنستر

مكلزلتتناسمجفإنهاغزلةكلتدخلوبينمابحرية

.الظهارة

البسطلصنعأخرىطرقعدةتوجد.الأخرىالطرق

والتطريزوالضفيرةالثقبوابرةالعقادة:منهاوالسجاد

.لخطافوا

خلالعقدآلاتعلىبالعقادةوالسجادالبسطتنتج

وغزلالغزلوبرويعقد،اليدويللعقدمشابهةعملية

متشابكةخيوطمنالثقببإبرةأغطيةوتصنع.معاالظهارة

النسئالمشكلبعضويستخدم.شموكيةإبربوساطةمعا

الطلق.الهواءأوالمبانيداخلمنكلفيالثقبلمابرة

فرديةضفائرمنالضفيرةالحجرةأرضأغطةتصنع

بعضمعبعضهاالضفائرخياطةوتتم.النسيجأوالغزلمن

بعضأوبيضى،شكلأو،حلقةشكلعلىوتلف

بالتطريزالحجرةأرضأغطيةوتنفذ.الأخرىالأشكال

وتشكل.الظهارةعلىالتصميماتخياطةبوساطة

425والسجادالبسط

ةرلظههاا

!سةسالأا

صصاللثى

الظهارة

الإضافية

فييضغطوهوعنقوديسمىوبريعزلمنالتعنقديةالأغطية

الإبر.با!شخدامالظهارة

الثقببوساطةالخطافسجادوينتجالوبر.التصميمات

معدني.بخطافالظهارةخلالبالغزل

الشرقيةالبسط

تقليديةبسطاالشرقفييعيشونالذينالناسابتدع

الأصيلةالشرقيةالبسطوتحتوييدويا.مصنوعةجميلة

.الصوفمنظهارةعلىيدوياعقدهيتموبريغزلعلى

وإيرانوالهندالصينمثلبلادفيالبسطهذهوتصنع

وتركيا.

كبيرةقيمةذاتيدوياالمصنوعةالشرقيةالبسطتعتبر

وقتايستغرقنسجهاولأن،معقدةتصميماتبهالأن

ودقةالأبعادعلىالشرقيالبساطقيمةوتعتمدطويلا.

النسجالمحكمللبساطالمرتفعالثمنسببويرجعالنسئ!

متانة.أكثرأنهإلى

)فوق(،جداريةسجادةأوكلوحةيستخدمباليدالمصنوعالسجاد

المكتب.أوالمنزلعلىعصريةرخرفيةلمساتيضفي

!

لمصفي،

!
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الإيرالىوالسحاد)اليمير(،،اغوقازياالسحاديشملالشرقيالسجاد

السحاديأتى.واضحةهد!يةتصميماتعلىيحتويوهووآسيا.أوروبا

المنتجةالبسطمثلدقيقاالشرقيالبساطيكونلا

أسشك!واالمقاسي!صنلاأنيمك!حيث،بالجملة

مساحاتفيقليلاالألوانتختلفأنويمكنمضبوطين

تكونعيوئا،تعتبرأنمنبدلا،الخصائصوهذه.شتى

شرقى.البساطأنعلىدليلا

لشخصويمكن،بسيطةأنوالعلىالشرقيةالبسطتنسج

البسطأغلبيصنعولكنصغيرا،بساطاينسجأنواحد

أولآالبساطصانعويقوم،النساجينمنعددالكبيرةالشرقية

ثم،السداةغزلفيالوبريالغزلمنالعقدمنصفبعمل

ثم،السداةخلالاللحمةغزلمنخيطينذلكبعدينسج

السابقالصفوفعلىبإحكاماللحمةوغزلالعقدتحزم

لعدةعقدعمليتمأنوبعد،المشطمثلبجهازنسجها

سطحلعملالوبريأخزلانهاياتيقماإلعمال،صحفوف

العقد.تشكيلعمليةتكررثم.للبساطمستو

النوعالعقد.مننوعينأحدمنالشرقيالبساطيصنع

الوبرغزلالعقدتجدلحيثسيهنا،أوالفارسيالأول

تربطوفيهجيورديمه!أوالتركيالثانيالنوعمعا.والسدأه

علىالشرقيةالبسطأغلبوتحتويمعا.والغزلالعقدة

2.سملكلعقدة78و8مابين

منوبريةخيوطعلىالشرقيةالبسطمعظمتشتمل

الحرير.منوبريغزلبعضهافييوجدلكن،الصوف

القطنأوالجملوبرمنالشرقيةللبسطالسداةغزلويصنع

بينتقعالتىالقوقازحبالمماطقدىالقوقارييصئالسجاد)اليممار(.

الحميلة.سالرسوماتتحميزوهومالقا()دارسإيرالىم!المارسي

اللحمةغزلمعظمويصنع،الصوفأوأوالحريرأممتانأوا

اغطن.امن

الشرقيةالبسطأغلبفيالرئيسيةالألواناتتضمن

بصبغاتالغزلويعالج،والأبيضوالأحمرواكبنيالأزرق

.الألوانهذهمنمختلفةدرجاتعلىللحصولكيميائية

يلونالغزلكان،الكيميائيةالصبغاتتطويروقبل

.والمعادنالنباتاتمنتصنعبصبغات

فيالصلاةسجادةصورةفيالشرقيةالبسطتصنع

الصلاةسجادةتصميمويشتملآسيا.فيالإسلاميةالمناطق

القبلة.أتحاهتوضحالتيالمحددةالأشكالبعضأوسهمعلى

الشرقي:السجادمنرئيسيةأنواعستةتوجد

السجاد3،الصينيالعسجاد-2،القوقازيالسجاد-أ

التركى،المسجاد-5،الفارسيالسجاد-4،الهندي

للمناطقطبقاالتسميةتمتولقد.التركماني6-السجاد

فيها.تصنعالتي

فىمناطقمنالسجادهذايأتي.القوقازيالسجاد

علىويحتويوآسيا،أوروبابينمنطقةوهيالقوقاز،جبال

الأزرقهيالرئيسيةوألوانها.واضحةهندسيةتصميمات

وال!حمر.

علىالسجادهذايشتمل.الصينيالسجاد

وتنسج.والدينيةالفلسفيةالصينيةالرموزتظهرتصميمات

والأصفر.والأحمرالأزرقمنخلفيةفيالتصميمات



427والسجادالبسط

يعتبرالذيالطالغيولدوالحديثالتقليديالأسلوببينالتوازن

فنه.وروعةرونقهالعربىالتص!يمإلىويعيد،اليوملحياةملائما

اللونفيالفارسيالسجاديشبه.الهنديالسجاد

هندسى.أغلبهاالتصميماتلكن.والشكل

)فارسإيرانفيالسجادهذايصنع.الفارسىالسجاد

الزهورتظهرالتيالجميلةبالرسوماتشميزوهوسابفا(،

بألوانالفارسيالسجاديشتهروالطيور.النباتوأوراف

مغا.ومتمازجةللنظرمريحة

برسوماتهالتركيالسجاديتميز.التركىالسجاد

فيمرتبةوالنباتاتبالأزهارالخاصةوتصميماتهالمستطيلة

مساحاتعلىالسجادهذامعظمويحتوي،صفوف

واحد.لونمنكبيرة

تركستانمنالسجادهذايأتي.التركماليالسجاد

للنظرمريحةبألواننسجهويتم(،الوسطىآسيافى)منطقة

بسيطة.هندسيةتصميماتعلىيحتويوهو

تاريخيةنبذة

ماعصرفىالناسبعضاستخدمقديكونأنيحتمل

كهوفهملأرضكأغطةالحيواناتجلودالتاريخقبل

حصيرصنعوا،النسيجالناسعرفأنوبعد.وأكواخهم

.أخرىنباتيةوموادالعشبمنالأرضية

صناعةبدأتمتىالتحديدوجهعلىيعرفأحدلا

بدونالسجادالتركستانفيالناسنسجولقدالسجاد.

صناعينسئوبريوأقدم..مدتى0005عامحوالىوبر

عامنحوتصنيعهتمبازيريك،سجاديسمىمعروف

سيبريا.جنوبيفيقبرفىاكتشافهوتم.م،ق425

إلىالغربيةأوروبامنسافرواالذينالصليبيونحمل

عشروالثالثعشرالثانيالقرنينخلالالأولحمطالشرق

وأصبحت.لأوروباعودتهمعندالسجادالميلاديين

أوروبيةدولةأولالميلاديعشرالثالثالقرنفيأسبانيا،

الوبريالسجادتصنيعفيإنجلترابدأتثمالسجاد،تنتج

فيفرنساوبدأت.الميلاديعشرالسادسالقرنفي

السجادمننوغاتصنعالميلاديعشرالسابعالقرن

وكانت،عميقوبرعلىيحتويوهوسافونيرييسمى

البسطلصناعةهامامركزاعشرالثامنالقرنفىإنجلترا،

إدمونديسمىإنجليزيمخترعوطور،الأوروبيوالسجاد

الثامنالقرنثمانينياتخلالالاليالنولكارترايت

عشر.

سجادهوالشماليةأمريكافي،العاديالسجادأكثر

والذي،الخرقةوسجاد،الخطافوسجاد،الضفيرة

مصنعأولإقامةتمتوقد.الملابسفضلاتمنيصنع

فيام197عامللسجادالأمريكيةالمتحدةبالولايات

فيلادلفيا.

الميلاديالتاسئكلضرالقرنفيالجاكارآلةاخترعت

وتوصل،فرنسينساجوهوجاكار،.إمجوزيفيدعلى

،أم841عام-أمريكيمخترعوهوبيجلو-بيإراستوس

نولاختراعتسجيلوتمالسجاد،لصناعةآلينولإلى

.ام856عامالأكسيمنسترسجادلإنتاج

البسط.مننوعوهوقطر.باديةفىالمرأةبهااشتهرتالسدوحياكة



ورزدبسكا842

القرنمنالخمسينياتأوائلفيالحباكةآلةاستخدمت

وسجادبسطإنتاجكانالفترةهذهوخلالالعشرين

المنسوجة.الأبسطةمنأكثرالعنقدة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مولدإد،يتكارترااسسحاداحنفساءآسيا

قمالقالمحود،ارراحليةاالزحرفةإيران

السسحالصماعةتركستان

الأمريكيودالهنودالإسلاميةالممولىحمكة!ار،الجا

فور!وزامضيقفيتقعالجزرمنمجموعةلسكادورر

،جزيرة63عددهايبلغالشعبيةوالصينتايوانبينالواقع

إجماليةمساحةوتغطي،نسمة288.001!عكانهاوعدد

2.كم271قدرها

عامالجزرهذهمجموعةصينيةلعثةاكتشفت

بسكادورزاسمالبرتغاليونالبحارةعليهاوأطلقام،367

عشرالسادسالقرنفىذأكوكان.الصيادينجزروتعني

ما262عاممنالجزرهذهالهولنديونواحتلالميلادي

وفي.الصينيونمنهمااستعادهاحيثم4621عامحتى

تابعةالجزرهدهأصبحتعشر،أسمابرالقرنأواخر

ومن.اليومحتىكذلكوظلتالتايوانيةللسيادة

،الأسماكصيدصناعةالجزرهذهفيالموجودةالصناعات

وتعليبهاالأسماكصيدعلىتقومالتيالأخرىوالصناعات

وحفظها.

للمحيطامتدادخدئبسكاي.!خليجلسكاي،

الغربإلىويقعلأوروبا.الغربىالساحلعلى،الأطلسي

خلئشاطئطولويبلغأسبانيا.وشماليفرنسا،من

أوميععبرالخليجعرضويبلغ.كم064حوالىبسكاي

كم.048نقاطه

قوموهم،الباسكمنأسمهبسكايخليجويأخذ

والمدن.الأسبانيالشاطئصخورامتدادعلىيعيشون

بلباوتشملالخليجمنالأممبانيالجانبعلىالرئيسية

وعمانتاندر.وغيونسبستيانوسان

أدور،أنهارومصبات

أطواروا،غارونوشارنت

الفرنسي.الجانبعلىتقع

علىالفرنسيةوالموانئ

تشملومداخلهالخليج

و،وبرستوبوردو،،بايون

.وروتفورت،نتونا

خلئبسكايويتميز

بسكايخليجموقعوأمواجه،العاتيةبرياحه

خليجفىعاصفةبعثرتأم588عاموفى.العاصفة

عندماالأرماداالألممبانيللأسطولالخشبيةالسفنبسكاي

علىالرومانقدماءوقدأطلقإنجلترا.لمهاجمةانطلقت

كانتابريا.بحراسمالخليج

الأسباني.الأرماداانظر:

عددالجزائر.فيالصحراويةالمدنأهممنمدينةيسكرة

الغناء،ببساتينهابسكرةتمتاز،نسمة00018س!طنها

الجنوبيالسفحعندبسكرةتقع.نخلةمليونيتضمالتى

والصحراء،الشمالبين،انتقاليةمنطقةفي،الأوراسلجبال

الصحراءبوابةوهي.اصحراويواالجافشبهالمناخينبين

.الزيبانإقليموعاصمة،الجزائرية

الصحراء،وسطصغيرةواحةالبدءفيبسكرةكانت

الروماناحتلهاأنإلى،التجاريةالقوافلعندهاتستريح

مركزإلىفحولوها،الإسترأتيجيموقعهاجذبهمالذين

الروماني،الجيشاتصالخطوطفييتحكم،عسكري

منطقةفيالرومانيةالإستراتيجيةللمراكزالحمايةويضمن

.افيسيرسموهاو،نياشا

ليجعلم،681عامنايخعبنعقبةالعربيالقائدفتحها

المغربباتجاهالإسلاميالفتحلجيوشمتقدمةقاعدةمنها

عمرانها،وأزدهرمكانتهافعظمتوالصحراء،والأندلس

الإسلامية،الحواضرأهممنوأصبحتسكانها،عددوزاد

نأإلى،الإسلاميةوالممالكالدويلاتعليهاتعاقبتثم

ثم،أم542عامالعثمانيينالأتراكحمايةتحتدخلت

.أم484عامالفرنسيوناحتلها

سكانا،الجزائريةالصحراءمدنأكثراليومبسكرةتعتبر

التقليدية،وبأعيادهامناخهاباعتدالتشتهرسياحيةومحطة

أهمأحدوهيجنيها.أياميصادفالذيالتمور،كعيد

الزرابىكصناعةالجزائر،فيالتقليديةالصناعةمراكز

الصوفية.والأغطية

الجزائر.:أيضاانظر

انظر:.ماكسيمولمحتشألكسي،بسكوف

مكسيم.،جوركي

أسترالية،بطلةأم(.359-0861)عريسبسل،

،حصانظهرعلىالثائرةالأمواجام876عامفيخاضت

تحملكانتالتيبمجورجيتالغارقةالسفينةركابلإنقاذ

عجزتحينماراكبا،وخمسينبحارا،وعشريناثنين

قربالصخور،فوقواندفعط،الأمواجمقاومةعنالسفينة

ثمانيةغرقوقدأستراليا،غربيفىبسلتونفيبسلمزرعة

قاربوتمكن،نجاةقارببهمانقلبحينماأشخاص

خؤص؟%لأ،،لأ+-8-?-!كا؟زلا1

لنذالأا.،7س

لمالرلمح!ط+بم!يطانلماص!

*ا!طل!ىءخ؟3،?-!

الشماليئ--ء-كأس

!ب!ك!ي؟فرنسا

!ش-نياسمباحإالم---كلا-كاس
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بعفحاملين،الشاطئبلوغمنآخرنجاةوقارببمجاديف

وكذلك،الماشيةمربيإيزاكسسامخاضوقد.الناجين

مدةأخرىبعدمرةالأمواجربيعاعشرالستةذاتغريس

ركابمنبقيمنإنقاذمنتمكناحتىساعاتأربع

الجمعيةوسامغريسمنحتام878عاموفي.السفينة

الملكية.الإنسانية

دريكفريدريكوتزوجتبسلتونقربغريسولدت

بعد.فيماأستراليالغربالعامالمساحأصبحالذيبروكمان

.زلاءلباا:نظرا0لبسلةا

إلىتنتميالحدائقفيمشهورةزهرةالحلوةاليسلة

البسلةالناسويزرعنأكلها.التينفسهاالبسلاتعائلة

وأزرقاءأزهارهاوتكونوعبيرها.أزهارهالجمالالحلوة

منهاوالبعضبيضاء،أواللونأرجوانيةأوورديةأوحمراء

وفينوعا؟...منأكثرلهاالنبتةوهذه.الفراشةيشبه

الاخربعضهاوفي،ناعمةمخمليةالأزهارتكودقبعضها

منقريبةتنموقزمةالنبتهتكونوقد،متغضنةتكون

وتوجد،تعاريم!أوخيوطعلىتوضعمتسلقةأو،الأرض

منأكثرتدومحياتيةدورةذاتمعمرةأشكالأيضامنها

المتحدةالمملكةفيتوجدفمثلا.أوروباجنوبيفيسنتين

السككخطوطعلىبنفسهاتلقيالتيالمعمرةالبسلة

أحمربلونزهرتهاوتكونالحركةمنالخاليةالحديدية

الأرجواني.إلىضارب

تصريفذاتتربةإلىزراعتهافيالحلوةالبسلةتحتاج

ومجرى،الشمسضوءمنوافرمقداروإلىللماءجيد

تزرعحيثالربيعفصلفيالبذورزرعويخبغي.دائمهوائي

وتكونأمتار،تسعةطولهصففيالبذورمنجراما28

كلويبعد.الأقلعلىسم5وأخرىنبتةكلبينالمسافة

فوقالنبتةتظهروحالما.ام2،مسافةالاخرعنصف

حتىأسبوعكلقليلاوتحريكهاالتربةحرثينبغيالأرض

تخصبأنيجبكما،الضارةالأعشابمننطفةتبقى

سمأ.إلىالنبتةارتفاعيصلوعندما،سائلبمخصب

الجانبية.الفروعتغذيةلأجلالناميةالنهاياتتشذب

وتلتقط،خيوطعلىالنباتاتسيقانتوضعأنيجب

عنالنبتةتتوقفإذالبذور،نموقبلتتفتحعندماالأزهار

البذور.نموبدايةمعالإزهار

يغطيظاهرينباتستيرتصحراءيسلة

موسمفىبأسترالياالقاحلةالمناطقمنشاسعةمساحات

أوراقوله،بسرعةالزاحفالنباتهذاينموالأمطار.

ملتويةكبيرةرؤوسولهرماديلونذاتمتنالممقةناعمة

با!حصىأئطاةالتربةأوالرمليةالتربةفيتنموستيرتصحراءبسلة

بأمشراليا.القاحلةالمماطقفي

والأعناقالقاتمالأحمراللونذاتالبسلةبأزهارتنتهي

كلسمأو.5.7بينزهرةكلطولويتراوحالسوداء.

صغيرتانوبتلتانبالظهر،كبيرةواحدة)تاج(بتلةلهامنها

فيمعاومتصملتانممدودتانصغيرتانوبتلتان،الجوأنبفي

كلاللونبنيةضيقةقرناتمباشرةالبرعمويتبع،الوسط

الصلبة.البذورمنكثيرعلىتحتويمنها)جراب(قرنة

فيالبريطانيونأغرقها،ألمانيةحربيةبارجةلسمارك

العالميةالحربفيالبحريةالعملياتأهممنواحدة

الحربيةالبوارجأقوىمنواحدةبسماركوكانت.الثانية

منمتريطن007.45منأكثرتزيححيثالبحر،فى

ملم038عيارمنمدافعثمانيةلهاوكانالماء،

(.بوصةا)5

مضيقفي،البارجةهذهالبريطانيةالطراداتفماهدت

لممنةمايو23فىوايسلنداجرينلاندبينالدنمارك

الوادبسماركأغرقت،الثانياليوموفي.ام149

بريطانيةحربيةسفينةودمرتهود،البريطانىالحربي

السفنقامتوقدجرينلاند،لمماحلعنبعيداجديدة

بمطاردةجماعيةبصورة،هناكالموجودةالبريطانيةالحربية

الساحلمنمبعدةعلىمايومن26فيولمحتها.البارجة

البارجة،البريطانيةالحربيةالطائراتفهاجمت،الفرنسي

الليل،طوالعليهاالنارمدمراتخمعك!وأطلقت

وطراد.حربيتانسفينتانالتالياليومصباحفيوهاجمتها

الفرنسي.الساحلعنكم079بعدعلىالبارجةغرقت

حطامعلىالمتحدةالولاياتمنباحثونعثروقد

.ام989فىبسمارك



فونأوتو،بسمارك043

م(.8981-م181)ءفونأوثو،بسمارك

وحد،بروسيدولةرجل،شونهاوزنبسماركالأمير

.وأحدةإمبراطوريةفيالألمانيةالولايات

الأولفيلسماركفونليوبولدإدواردأوتوولد.نشأته

درس.ماجدبورجمقاطعةفي،شونهاوزنفيإبريلمن

بشؤونيهتمأصبح.أم835سنةالمحاماةومارس،القانون

انتخبقدوكانالجيحق،فيخدمأنبعد،الأبرشية

.ام847سنةالبروسي)البرلمان(للدايت

الألمانيةالإمبراطوريةلمسحشقبلخططالسماركأعد

فيالألمانىالتشريعيالمجلسفىلبروسياممثلادورتهخلال

بلادهبسماركمثل.ام85!إلىام851منفرانكفورت

فيبروسياإلىاستدعي.فرنسافىوبعدهاأولآروسيافي

الخارجية.للشؤونووزيراللوزراءليصئرئيسا،أم862

حرو!ثلاثبسماركخاض.بسماركحروب

ضدالحروبهذهكانت.الألمانيةالولاياتلتوحيد

ضدالسبعةالأسابيعوحرب،أم864سنةفيالدنمارك

المروسية-الفرنسيةوالحربأم،866سنةفيالنمسا

وأ!الأولهلمبرو!مياملكتوجأم(.0187871)

اضالث.انابليودبروسيادحرتأنبعدألمانياعلىإمبراطورا

الألمانيةللإمبراطوريةالثانيأطرايخمستشارابسماركأصبح

.الحديديالمستشاريدعىوكان.الجديدة

تحقيقفيبسماركنجاحبني.بسماركدبلوماسية

والسياسةالقسوةعلى،الوطنيةوالسيادةالألمانيةالوحدة

وبراعة،ألاستثنائيةالسياسيةوالحكمةالصارمةالعسكرية

بسمارككرس.الصلدةالدبلوماسيةوالمهارةالتنفيذ،

فيألمانياوضعتحصنالتيالمعاهداتعقدفيعبقريته

أوروبا.

وإيطاليا)المجر(وهنغاريامإلنمساالثلاثيالحلفعقد

وضعأنرأى.الأولىالعالميةالحر!حتىاستمروالذي

معاتفاقيةفعقدللخطر،يتعرضأنيمكنأوروبافيألمانيا

روسيا.علىهجومأيحالةفيألمانياحيادتضمنتروسيا

سياسته،فيالزاويةحجررو!ميامعالسلامبسماركعد

جبهتين.علىحربخوضمنألمانيايمنعلأنه

!!---الذي،الثانيولهلمقام

+-!ءسنةفيملكاأصبح

المستشاربطردام888

ء!منيغاركانلأنه،الهرم

-.بسماركنالهاالتيالشهرة

بسماركتقاعدأنوبعد

فيممتلكاتهعلىأشرف

فيوتوفىزرو،فريدريك

بسماركفونأوتو.م8981سنةيوليو03

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

البرومميةالفرنسيةالحربألماليا

التلاق!الحلف!روميا

السمعةالأساليعحر!

مخترعم(.81-18189)3هلريالسيربسمر،

الخامالحديدلتحويلبسمرطريقةأنشأبريطانيومصنع

الهوائيالتياريجعلأناستطاعالطريقةوبهذهفولاذ،إلى

المنصهر.الخامالحديدفيالشوائبمعظميحرق

مهندسلأببانجلتراشايربهرتفوردلسمرولد

حتىوالدهمععمل،العمليةحياتهبدايةوفي.ومخترع

استثماريامشروعاأسسالعامهذاوفي.ام083عام

وقد.الاختراعلذلكقادتهالتيتحاربهبهيمولأناستطاع

الفولاذ،منالخاصإنتاجهفىتجاريابسمرطريقةطبقت

ثم.العالمأنحاءكلفيتمارسصارتماوسرعان

بدورهاوهذهبسمر،بطريقةالمفتوحالموقدطريقةاستبدلت

.القاعديالأكسجينطريقةمحلهاحلت

والفولاذ.الحديد:أيضاانظر

(،اليوم)معنىالعربأيامانظر:.حرب،اليسوس

المهلهل.

الطبيية(.)الملامحجبالالأنديز،انظر:.بسيس

أنهايزعم،القديمةالإغريقيةالأساطيرفيأميرةيسيشة

بدلبهاالإكريقفتنبحيثالجمالمنقدرعلىكانت

ابنهالهاوأرسلت،فينوسفغضبت.الحبإلاهةفينوس

حبفيوقعكيوبيدأنبيدليعاقبها.)الحب(كيوبيد

الذهبمنالمشيدقصرهإلىبعيداوحملهابسيشة

إلابسيشةلايزوركيوبيد.كانالسحرةبلادفيوالجواهر،

عليهتحتمالضوءفيمرةرؤيتهاأنوأخبرهاالظلامجنحفي

ضغطتحتمصباخابسيشةأوقدتالأبد.إلىتركها

فاستيقظ،نائمهوبينماكيوبيدلترى،الشريراتأخواتها

وتركها.

كيوبيدعنبسيشةبحثتحزنها،غمرةفي

فيه،تعيشفينوسكانتالذيالقصرإلىأخيراووصلت

تكادمهامبأرلغكلفتهاخادمةبسيشةالإلاهةواتخذت

أما،الأولىالثلاثالمهامبسيشةأنجزت.مستحيلةتكون

فقدالسفلىالعالمملكةإلىبزيارةالقياموهي،الرابعة

نأإلا،السفليالعالمحبيسةووقعتفيها.فشلت

نال.الآلهةملكجوبيترمنبمساعدةأنقذها،كيوبيد

لهوزوجةإلاهةبسيشةوجعل،فينوسرضاءكيوبيد

كيوبيد.انظر:.حياتهطوال
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تفسيراالإغريقيةالأساطيرفيكيوبيدقصةفسرت

الروحتعنىالتيبسيشةتمثلالتفسير،ذلكوحسبرمزيا.

والمودةبالحبالإنسانيةالروحالتقاء،الإغريقعند

الخلود.لتحقيقوصراعها)كيوبيد(

م(.784-714اهـ،68-)ء!بردبنبشار

القرنشعراءأعلاممنأزدكرد،بنيرجوخبنبردبنبشار

،طخارستانمنفارسيبشارجدويرجوخ.للهجرةالثاني

موليانبردوأبوهوبشار،صفرةأبيبنالمهلبسبيمن

بالولاء،عقيلإلىينعسبفهوولذا،عقيلبنىمنلامرأة

بالمرعث.ويلقبمعاذ،أبايكنى

بيتفينشأوفيهامكفوفا،،البصرةفىبشارولد

اللبن،أوال!وبيضربطياناأبوهكانإذ،وفاقةفقر

ونفورهباكإس،تبرمهشدةفيسبباكانذللثولعل

لئلاببصريذهبالذيللهالحمديقولوكان.منهم

أبغض.منأرى

حاد،المقلتينجاحظطويلا،،مجدوراضخما،كان

علىجسورا،الناسأعراضعلىجريئأ،المزاجحادالطع،

والسخرية.الفكاهةسبيلسلكربماأنهعلى،القولفحش

حبهفيومتناقف،تمفارقاتوسلوكهحياتهفي

وغلطه،وحكمتهوخلاعته،وعنفهوظرفه،وكراهيته

فيالتلونكثيربشاركان.ورقتهشعرهوجزالة،وفكاهته

:يقولفتارة،للعجموالتعصبالشغبشديد،ولائه

كعببنعقيلبنيمنإننى

الأعناقطلىمنالسيفموضع

:يقولوتارة

عنيالأعرابفاخرسأخبر

للفخاربارزحينوعنه

وأمأأباالأكرمينابنأنا

طخارمنالمرازبتنازعني

بفارسيتهالفخركثيركانإذالشعوبيين،فيبشارعد

وأتعريضاالعربقدرمنفيهيحطالذيالقدرإلى

فيهالفمعواءحملةالعربعلىأحيانايحملإنهبلتصريحا،

والتحقير.الازدراءمنكثير

التشبيه،جيدكانفقدقطالدنيايرلمبشاراأنومع

رأسالنقادبعضعدهحتى،المبصرونعليهيقدرلابمايأتي

فينفسهيجهد-العمىبتأثير-فقدكان.المجددين

نادرةطريفةصورإلىفينتهى،المحاكاةوفيالتصوير،

بطوابالحص.غالبامطوعة

شاعرابشاركان:والتبيينالبيانفيالجاحظقال

منوهو،ورسائلوسجعومزدوجمنثورصاحبخطبا

الشعرفيالمتفننينوالاختراعالإبداعأصحابالمطبوعين

يعجبالأصمعىوكان.وضروبهأجناسهأكثرفيالقائلين

أشعارالبشارأنعلى،تصرفهوسعةفنونهلكثرةبشعره

بعضعندالأشمعارهذهبهأزرتوقد،لثمعرهسائردون

ي!شارلايعتدكانالموصليإسحاقإنحتىالشعر،نقاد

مختلفة.وأشعارهالتخليطكثيرهو:ويقول

بطائفةوالشعريةالأدبيةالختاراتكتبحفلتوقد

الرائعه:صورتهذلكمثال.شعرهمنطيبة

رؤوسنافوقالنقعمثاركأن

كواكبهتهاوىليلوأسيافنا

قوله:أو

معاتباالأموركلفيكنتإذا

لاتعاتبهالذيتلقلمصديقك

فإنهأخاكصلأوواحدافعت!

ومجانبهمرةذنبمقارف

القذىعلىمراراتشربلمأنتإذا

م!ثاربهتصفوالناسوأيظمئت

قوله:أو

خدهصعرالجبارالملكإذا

نعاتبهبالسيوفإليهمشينا

قدراوعاطفتهعاهتهبينزاوجتالتيأبياتهبلغتوقد

قوله:مثل،الشهرةمنكبيرا

عاشقةالحيلبعضأذنيياقوم

أحياناالعينقبلتعشقوالأذن

لهمفقلت؟تهذيلاترىبمنقالوا

ماكاناالقلبتوفيكالعينالأذن

ودفن،بالسياطضربافمات،بالزندقةبشاراتهم

.مطوعشعرديوانله.بالبصرة

جبريلأعطاهاالتيالبشرىهىالنصارىعندرةافي

عليهلعيسىأماستصبحأنهاأبلغهافقد،لمريمالسلامعليه

المسيع.سيدعىالذي،السلام

عندالبشارةكلماتاصبحت،الوسطىالعصورمنذ

الرب،نعمةممتلئةيا،مريمياعليك"السلامالنصارى

لصلاةالافتتاحيةالكلماتأصبحتبالتدريجمعك"!

شكلهاتأخذلمالصلاةأنمنالرغمعلىالمريميةالتحية

تكريسوتطور.الميلاديعشرالسادسالقرنحتىالكامل

القرنأوائلفيالحاليةالتبشيرصلاةإلىالبشارةيمجدآخر

التيالموضوعاتمنالبشارةظلت.الميلاديعشرالرابع

خاصة.عنايةالأوروبيةالنهضةعصرفنانوأولاها

مريم.التبشير،عحلاة:أيضاانظر

.بشارة،الخوريانظر:.الخوريبشارة
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أهـ-)355يعقوباللهعبد،بشارة

كويتي،سياسى،بشارةيعقوباللهعبد(.-أم369

منالفترةفيالعربيالخليجلدولالتعاونمجلسعامأمين

الادابكليةفىتخرج.ام399عامحتيأم819عام

فىأوكسفوردبجامعةالتحق.أم959عامالقاهرةجامعة

دراساتوتلقى،أم629عامإلىام619عاممنالفترة

المتحدةالولاياتفيالخارجيةوالعلاقاتالدبلوماسيةفي

العلومفيالماجستيردرجةعلىبعدهاحصل،ألامريكية

.ام739عامالسياسية

سفارةفيالسياسيةللشؤونثانسكرتيرمنصبتولى

الأمفيللكويتدائماممثلاعملكما،تونسفيالكويت

إلىام719عاممنالفترةفىسنوات01لمدةالمتحدة

بلادهدورةأثناءالأمنلمجلسرئيساانتخب.أم819عام

فىالكويتسفيرمنصبتولى.أم979عامفبرأيرفى

الخارجيةلوزارةمديراعملكما،والأرجنتينالبرازيل

الكويتية.

العديدوله،الأمنمجلسفيعامانمؤلفاتهأهممن

فيوألاقتصاديةالسياسيةالمسائلعنالمقالاتمن

منالعديدألقى.الإنجليزيةباللغةالصادرةالدوريات

الشرقعنالأمريكيةرالمنظماتالجامعاتفيالمحاضرات

يحتفظ.السيا!ميةوالمسائلوالخليجوالبترولالأوسط

العربي.الفكرمنتدىفينشطةبعضوية

الله.عبدأبوالدينشمس،المقدسيانظر:.البشاري

بشر.أبو،عليةابنانظر:.عليةبنالبشرأبو

بشر.أبو،الدو!بيانظر:.الدولابيبشرأبو

059-هـ،43.)933-أبوالقاسم،بشرانابن

بنبشرانبناللهعبدبنمحمدبنالملكعبدام(.930

،الصادقالمحدث،الشئالإمام.البغدادي،الأمويمحمد

.الكثيرةالأماليصاحب.العراقمسند،الواعظ

والآجريالسجزيودعلجالنجادبكرأبيعنحدث

وغيرهم.

خيرونبنالفضلوأبوالبغداديالخطبعنهحدث

صالحا.ثبتاثقةوكان.وغيرهمالباقلانيبنغالبوأبو

)تركيبالجلد)الحدد(،الإنسانجسمانظر:.الب!تمرة1

جدا،الطويدتينبساقيهمعروفطائراليشروش

أجزاءفيالبشروش!طيورتعيش.المقوسينوعنقهوبمنقاره

منبالقربكلهاحياتهاوتقضي،العالممنكثيرة

والبحار.والمستنقعاتالبحيرات

09بينالطيورمنالنوعهذامعظمطوليتراوح

جناحها،فىالأسودالري!قبعضعداوفيما.سما5و.

بموالقرنفلياللامعالأحمربينتتراوحالبشروش!ألوانفإن

البشروشري!قيكونالمثالسبيلعلى.الفاغالورديأي

أمريكاوبشروشمرجانيا،أحمرالكاريبيةالمنطقةفى

طيورمعظمتتغذى.وقرنفليأبيضريشلهالجنوبية

مثل،الصغيرةوالحيواناتالمائيةبالهوامالبشروش

البحريةالقشرياتصغاروهى،الأرجلمجدافيات

وتعمل.الطحالبتسمىمائيةوبنباتات،والنهرية

الشعرتشبهوالتيالمنقارجانبىعلىالموجودةالأهداب

وقدما.بهالعالقينوالرملالطينمنالطعامتخليصعلى

التيالأخرىوالطورالبطأقداممثل؟كفيتانالبشروش

الماء.فىطويلاوقتاتقضى

عدديبلغ،كبيرةحماعاتفيالبشرولقطيورتعي!ق

فقط.العامفيواحدةمرةوتتزاوج.الالافبعضهاأعضاء

معظموتضع.الطينمنتلهيئةعلىعشهالبشروشيبني

ويتناوب.العشأعلىفيضيقةفتحةفيواحدةبيضةالإناث

.المطلوببالدفءلتحتفظالبيضةاحتضانوالأنثىالذكر

هذهتتعذى.العالمألحاءمنكثيرديالمستنقعاتدييعيمشالبشروش

.العكرةالمياهفيعليهاتعثرالتيالصغيرةبالكائماتالرشيقةالطيور

المنقارلهاليسالبشروشع!غار

اللدانالورديواللونالمقولر

الع!قالصعيريتركالكحار.عمد

!مأيامحمسةبعدمرةلأول

البيضة.مىحروجه
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صغاروتتركيوما.03منيقربمابعدالبيضةهذهتفقس

البيض،منخروجهامنأيامخمسةبعدأعشاشهاالبشروش

حينمنأعشاشهاإلىتعودلكنها.صغيرةمجموعاتوتكون

وتقطر.للوالدينالهضميالجهازينتجهبسائللتتغذىلاخر

منقارإلىمباشرةمنقاريهمامنالسائلهذاالأبأوالأم

الصغارتشكل،أسبوعيننحومضيوبعدالصغير.

تعمربنفسها.طعامهاعنالبحثفيوتبدأأكبرمجموعات

2و.15بينتتراوحمدةالطيعيةبيئتهافيالبشروشطيور

الأسر.فىذلكمنأكثرتعمروقد.سنة

أربإلىالبشروش!طيورالحيوانعلماءمعظميقسم

وجنوبيإفريقيافيويعيم!الابهر،البشروش:هيفصائل

الهندوجزرالجنوبيةأمريكاوجنوبيأوروباوجنوبياسيا

تشتهرانطبيعيتانمحميتانأوروبافيتوجد.الغربية

المحميتانوهاتان،البشروشطيورمنكبيرةأعدادبوجود

جنوبيروناناوالكوتوفرنسا،جنوبيفىالكمارجهما

الأخدودفيفيعيشالأصغرالبشرولتقأماأسبانيا.

الفصيلتانأماوتنزانيا.كينيامنكلفيالعظيمالإفريقي

وبشرولتق،آنديانبشرولتقوهما،فنادرتانوالرابعةالثالثة

فىالعلياالبحيراتمنبالقربيعيشاناللذانجيمس

البريالبشروشكان.الجنوبيةبأمريكاالأنديزجبالسلسلة

إلا،المتحدةبالولاياتفلوريداجنوبيفيالما!يفىيعيمق

منأكبربسرعة،ريشهلجمال،يصطادونهكانواالناسأن

.توالدهمعدل

الطائر.؟العربيةالبلادفيالبريأيضا:الحيوانانظر

البلادفيالبريالحيوانانظر:.العظيمالبشروش

)الطيور(.العربية

ام(.182ا-101هـ،578-)494بشكوالابن

الأندلس،محدثالمجودالناقد،الحافظالعالمالإمام

بنمسعودبنعبدالملكبنخلفأبوالقالمممومؤرخها،

القرطبى.،الأندلسى،الأنصاري،بشكوال

بنمحمدوأبا،أباهسمع.ووفاةولادةقرطبةأهلمن

والرواة،وغيرهم،العربىوابنرشد،بنالوليدوأبا،عتاب

الروايةمتصع،اللهرحمه،كان.يحصونلاكثيرونعنه

أهلعلىمقدما،خجةبوجوهها،عارفابها،العنايةشديد

أخبارذاكرا،تاريخيا،خبارياإ،حافلا،حافظا،وقته

كتابه:منها،العلمأنواعفيتأليفاخمسينآلف.الأندلس

ابنلتاريخذيلاجعله،الأندلسرجالتاريحفيالصلة

العلماءمعرفة،المبهمةالأسماءغوامضومنها.الفرضي

مات.وغيرها،المسلسلات،قرطبةقضاة،الأفاضل

بمقبرتها.ودفنبقرطبة

للأصنافعاديمكيالالبشلمكيال.مكدالاليشل،

ثمانيةالإنجليزيالبشلويساوي،الضخمةالتجارية

المعياريالبشلأمالترا،37.36ويعادل،إنجليزيةجالونات

منالبشلويتميزلترا.42.35فيعادل،المتحدةبالولايات

62نحويزنالمقشورةالذرةفبشل،معينبوزنمادةأي

منلكثيربالنسبةللوزنمعيارابشلكلمةوتعنىكجم،

المحكاصيل.

والمقاييس.الأوزان:أيضاانظر

وحجمشكللهااللونصفراءأوبرتقاليةفاكهةاليشملة

تسمىالتياللحمالكثيغالفاكهةنوعمنوهي،البيضة

بداخلها،عديدةبذوراوتضم،التفاحيةالثمرةأو،بوم

،الخضرةدائمةشجرةالبشملةوشجرة.ورقيغشاء

.اليابانفىبكثرةتنمووهىم،7.5و5.5بينماوترتفع

لأغراضالمتحدةالولاياتفىأيضاتنموأصبحتواليوم

المنازلحدائقفيفاكهةكشجرةأيضاتزرعكما،تجارية

ساحلوعندالمتوسطالأبيضالبحرومنطقةأستراليافي

ناعمةفاكهةوهى.الجنوبيةأمريكاوفيالمكسيكخليج

نوعااللاذعبمذاقهاوتتميزنضجها،عندبسهولةوتنخدش

مطوخة.أوطازجةوتؤكلما،

تنموما،نوعالاذعطعمذاتالبيضةشكلفىصغيرةفاكهةالبشملة

.الخضرةالدائمةالبشملةشجرةعلىعناقيدفي

يعيعقإفريقيشعبعلىغالبايطلقتعبيراليشمن

مووناميبيا،يمتسواناكلهاريصحراءمنطقةفىمعظمه

تعبيربشمنكلمةأنيرونالإنسانعلمعلماءفإنذلك

هؤلاءعلىلتدلسانكلمةبهااستبدلواولذلك،مهين

.الناس
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الاصفرار،إلىتميلسمراءببشرةالبشمنويتميز

منمعظمهمطولويبلغمشدود،ملتفأسودوبشعر

الخوسيةاللغاتويتحدثونالمتر،ونصفمترنحوالبالغين

طقطقة.بأصواتتتميزالتي

وجمعالحيواناتبصيديقومولىالبشمن،كانالماضيفى

ماشعوببذلكمماثلينغذاء،لاستخدامهاالفطريةالنباتات

فقطمنهمقلةفإن،اليومأماكبير،حدإلىالتاريخقبل

أفارقةاستولىوقد.العيم!فىالتقليديأسلوبهميتبعون

علىأوروبيةسلالاتمنبيضرجالبينهممنبماخرون

منالعديدالانويعيم!البشمن،أراضيمنكبيرجانب

علىمنهمالكثيريعتمدحيثبمدائمةمستعمراتفيالبشمن

بمزارعأخرونويعمل،الاجت!اعيةالرعايةمنماليةإعانات

إفريقيا.جنوببجيشاستيعابهتموبعضهم،الماشية

فىعددهايبلغجماعاتفىالبشمن،عائلاتتعيش

جماعةكلوتحتلشخصا،وعشرينخمسةنحوالمتوسط

إلىمكانمنالسنةمناغترةوتنتقلبها،الخاصةأرضها

عدةتمكث،أخرىأوقاتفيأنهإلاأرضها،خلالمكان

الغالب،فيأخرىمحماعات،مياهمصدرأسابئقرب

يقومودالبشمنمنصيادون

سهم.برأسقوقرجسمبتقسيم

ولازال(.العلوية)ال!همورة

يصطادونممهمالبعص

أسهمباستحدامالحيوانات

تطوالتىوالصورة.مسمومة

شرذاتلامرأةاليمير()إلى

مميز،بالرقعملىءمشدودملتى

الإفريقى.الشع!لهذا

منمكونةللمأوىأماكنببناءالجماعةأعضاءويقوم

.والأعشابالأغصان

طعامهم،بمعظمالبشمنالبريةالصحراءنباتاتتمذ

والجوزوالبطجخالشماممنوأنواعا،التوتذلكويشمل

أما،النباتاتبجمععادةالمساءوتقوموالبذور،رالحذور

أقواسئامستخدمينالحيواناتبصيدفيقومونالرجال

شقاسمكبيرحيوانصيدوعند،الأطرافمسممةوسهاما

رغمأنهالعلماءيعتقدكلها.الجماعةمعاللحمالصيادون

إلىيحتاجونالبشمنأنإلا،كلهاريمنطقةوعورة

الغذاء.وجمعلصيديومئافقطساعتين

إلاالأمر،أولفيالبشمنأتىأينمنأحديعلملا

وشرقجنوبأرجاءفيالسنينآلافمنذعاشواأنهم

إلىالبانتوبلغةالمتحدثينالسودقبائلانتقلتوقد.إفريقيا

الأوروبيونوصلبينماتقريبا،م003عامفىالمناطقهذه

الذيالوقتوجاء.الميلاديعشرالسابعالقرنأوائلفي

بالأراضىأوإفريقيا،بشرقالبشمنمنواحدفيهيبقلم

بصحراءحياتهمواصلواأنهمإلاإفريقيا،بجنوبالغنية

بل،العشرينالقرنمنالثمانينياتمنتصفوفى.كلهاري

ألفا.خمسيننحوعددهم

بتسوانا.:أيضاانظر

معاوية.أبو،الواسطيانظر:بشير.ابن

اهـ،6ء3-)1327يوسفالنيجانىبشبر،

شاعرالبشير،يوسفالتيجانيأحمدام(.0191-379

خلوةفيتعليمهوتلقى،درمانأممدينةفىولد.سوداني

القراءةوتعليمالقرآنتحفيظمكانهيوالخلوة،الكتيابيجده

أسرةوالكتياب،والحساب

تتصلونسبحمسبذات

فىالجعليينبقبائلأسبابها

أثرللخلوة.كانالسودان

وقدوشسعره،نفسهعلىكبير

فيواضحاالأثرهذاورد

مصوراقصائدهمنعدد

وماعاناهالعلمىالجوذلك

بثيريوسفالتيجانيوتلقىالقرآنحفظفى

:يقولدروسه

الصباحفيبوجههمشيحاعييهيدغدغنومهمنهب

الرواحبغيضواهتاجهالحيلةبهوضاقتنفسهحنقت

الملتاحبقلبهولمكىرجليهيدفعبارماومشى

الفواحعبيرهامنرأسهوروتالدواةثوبهف!مخت

رياخمنصبيناحنايامابينخوافيصورتثورة
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درمانبأمالعليالمعهدإلىالخلوةمنالتيجانيانتقل

فصلولكنه،والشرعيةالعربيةالعلومفىدراستهلمواصلة

قائلا:شعرهفيعنهاعبرمشهورةواقعةفىالمعهدمن

وأوجفتالنفوسوأرجفتقالوا

غابهقسوروماجوهاجهلعا

واعتدىشقيمنيوسفابنكفر

آبهأوبعابئولست...وبغى

انسفوابلاصلبوهبلاحرقوهقالوا

واهابهعظمهناجسللريح

متلمسمنالموتفوقانولو

أسبابهمنإلىمدللمرء

فيللقراءةتفرغحيثبالصحافةذلكبعدعمل

الشعردواوينعلىفعكف،ومؤلفاتشعراالعربيالتراث

الفلسفةبدراسةنفسهشغلكما،الكتبوأمهات

دراستهلإكمالمصرإلىالسفرأمنيتهكانت.والتصوف

فأصيب،تتحققولمالمنالعزيزةالأمنيةهذهظلتولكن

قوله:فىعنهاعبرشديدةأملبخيبة

مصراالثقافةمستودعاللهفحيامصرالزمانفيأملي

وعسراعلىبعداإلاماتزدادفهيوجههااللهنضر

والقهروالفقرالمرضيعانىوظلالصدربداءأصيب

هذهحولشعرهمنكثيرودار،والسياسيالاجتماعى

قوله:مثلالذاتيةالمعاناة

قدكأنلاحراكاليوموأنا

أوثاقالقوىمكمنفيشد

اقتساراالهواءأستنشقبت

طاقوصدرضيقنفس

وعيونمعروقةوحنايا

ومحاقورجفةغائرات

السوداني،الشعرمعالممنبابىزامعلماالتيجانييمثل

فسادمصور،حياتهواقععنمعبر،بيئتهمنمنتزعفشعره

ومعاناة،الفترةتلكفيوالاجتماعيةالسياسيةالأوضاع

بينوحيرتهالنفسيقلقهيعكسكمابها.وضيقهالتيجانى

محنمنأصابهلماالنفسيةوآلامهاليقينوبردالشكنار

.رثوكوا

عميقةصوفيةرؤيةبينشعرهفيالتيجانيويزاوج

أسلوبهأما.حالمةرومانسيةونزعةبالجمالمرهفوحس

اللغويوحسهوالعربيةالدينيةبدراساتهلتأثرهفجزل

السليم.

قالبفىمجدذانهجايسلكأنالتيجانيحاول

منقليلاتحررهإلىأدتالمحاولةهذه.التقليديةالقصيدة

علىالعميقالنقديحسهأعانهكمااللفطة،الصنعةقيود

فيالشعريأسلوبهفجاء،شعرهعلىالنقديةنظراتهتطيق

مامع؟ومعانيصوراالمجددينورقة،ديباجةالأقدمينقوة

معالجتهوبساطةتعبيرهورقةروحهعمقمنعليهأضفاه

.وحدهنسيجثممنفكان

فيالعقدواسطةذكرىفاحتفظها:قصيدتهوتعد

تصويروفيهاشمعرمنماكتبهآخرمنفهى،ديوانه

،كمااللهرحمةفيوأملهوصبرهالمرضمعلصراعه

والأصدقاء.والصداقهوالأوفياءالوفاءعنيتحدث

شفافيةزادتها،وعميقةثرةتجربةمنتنبعوالقصيدة

أجله،بقربالتيجانىوإحساسالمرضقسوةورقة

فيها:يقول

الداءياكلهالصديقأرأيت

المحراقعظامهويمثوي

ولكنالسقامهدهمارذ

دفاقللفشىالجمصبره

فتعرىالندىعودهمنجف

الأوراقحولهمنوتنفت

كانوقدالنضيرقلبهوذوى

تخفاقزمانهفيله

الشعريةالأغراضأكثرشعرهفيالتيجانيعالج

مرهفكان،للجمالالغناءشعرهعلىغلبولكنالمعروفة

:يقول،وأهلهالجماللهذاالتواقةنفسهفصورالحس

حنينإلىوتستحيلكالشعاعتطايرنفمن

كالأنينوتخفتصبابتهافيوجداوتذوب

السنينطياتوبينالحياةوجهفىوترف

الحزينالقلبعلىمشىاللذيذالأملفكأنها

المضاعة،وعبقريتهالمتفوقةبذاتهإحساسهالنظرويلفت

وإنزالهانفسهإنصاففىالشعريةطاقتهمنقدرافوظف

قوله:مثلفيبها،اللائقالمكان

شعريفيفالتمسنىمتإنأنا

برقاعهمدثراتجدنى

الفصحىنابغةيراعيمينيفى

يراعهرهينأمرئوكل

السوسنمننثارمضجعيوعلى

يفاعهمنمقدلمنغض

سحبانأكاليلهامتيوعلى

مصاعهأداةلثرتيوفى

وشعرالحياةملؤهأدلث

أوفماعهفىبالسمومفعغ

الشعرعلىيغارالذيويحضاع،

ضياعهيومالأديبوويح

نأأملهكانإذرائعةقصائدفيمصرالتيجانىخلد

مصرباتتعليهذلكتعذرفلما-هناكدرالممتهيكمل
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قصيدةفىيقول،المحالوالأمنيةإليهلاسبيلالذيالأمل

مصر:ثقافةبعنوان

نأملمالكوعندنامصرابنيا

مصراايخرمنتبليغه

والحقالحقصراحةفيلهاقل

أحرىالصراحةيؤتربأن

الباقيالأدبعلائقمنوثقى

أخرىبأشياءولاتحفلى

لاحيثمنبالصلاتوقفي

مجرىالفكرمسالكإلاتعرف

العلمعداالورىمافيكل

قطراولايمجدشجالايكبر

.(-ام449،هـ-ا36)4حسنعمرالبشير،

أحمدحسنعمرالفريقوأرر.السودانجمهوريةرئيص

فيشنديريفقرىإحدىبانقاودحوشقريةفيالبشير

وتحرجالسودانيةالحربيةبالكليةوالتحق.النيلولاية

عسكريةمواقعفيوعمل،المسلحةالقواتفيضابطا

نالتم.الجنوبيةالمناطقفيوبخاصةالسودانفيمتفرقة

القادةكليةمنالعسكريةالعلومفيالماجستيردرجة

منأخرىعسكريةعلومماجستيرنالكما،والأركان

بأكاديميةالعلياالحربدورةلحضوراختيرثمماليزيا،دولة

بمصر.العسكريةناصر

وأعل!،م9891سنةيونيو03فى)ثورة(البشيرقاد

والأحزابالبرلمادوحلأ!طنىاالإنقاذثورةحكومةقيام

الصحف.وعطلتالطوارئحالةأعلنتكما،السياسية

الوطنيالإنقاذثورةقيادةلمجلسرئيساالبشيروأصبع

ل!قواتعاماوقائدا،للدفاعووزيراللوزراء،ورئيسا

61فىللجمهوريةرئيساأصبحثم،السودانيةالمسلحة

واستيعابالثورةقيادةمجلسحلبعدأم399أكتوبر

فازأم699أبريلوفي.أخرىتنفيذيةمواقعفيأعضائه

المعارضةأقطابغيابفيالرئاسيةالانتخاباتفيالبشير

نيةالسودا

لمشكلةحلأأغيدرالى()1الاتحاديالنظامالبشيراختار

فيالتمردحركةبمشكلةاهتمرالبلاد،فىالسلطةتوزيع

الخرطوماتفاقيةمتمردةفصائلسبعةمعفوقعالجنوب

تنصلأم899عامبدايةوفي.أم799عامأبريلللسلام

الشعبيةالحركةرئيسبولكوانجينكاربينوالاتفاقيةمن

المحاولاتومازالت.قرنقجونعنالمنشقالسودانلتحرير

بمحاولةوطوراعسكرياالوصطوراذلكلإنهاءتجري

لدىمقبولةصيغةإلىللوصولمفاوضاتفيالدخول

الأهليالجامعيالتعليمفىحكومتهتومععت.الطرفين

ببناءوقامت،والحكومي

كطريهتالطرقلعض

كما.لثمنديالخرطوم

إنهاضفيجهودابدأت

وفي.رقعتهاوتومسيعاكراعة

وضعتالنفطعنالتنقيب

يوليوفىلتصديرهخطة

.أم999

البشيرحسنعمرإعادةبنجاحالبشيريحاول

السودانعلاقاتبناء

الذيالفتوربعدالشقيقةالعربيةالدولمعخاصةالخارجية

الشريعةتطيقتبنى.الثانيةالخليجحربأعقابفىلازمها

لهايسببالتوجههذاأنحكومتهوترىالإسلامية

الأجنبية.الدوائربعضقبلمنكثيرةمضايقات

ووسام،الثورةوسام:هىأوسمةعدةالبشيريحمل

الطويلة،الخدمةووسام،الوطنيةالوحدةووسامالصمود،

مصر.منأكتوبر6ووسام

من.إبراهيمبنمحمد(.؟-؟)اوولابن

اشتهر،والفلاحةالزراعةفيوالمسلمينالعربعلماءكبار

بعدما،للنباتأ!شخصيةاالمشاهدةإلىيستندالذيبمنهجه

،والمشرقالمغربمنالنباتاتعنكثيرةمعلوماتحمع

لقد.الفلاحةديوانأصشهيراكتابهفىحلئاماظهروهذا

العلومفيلأهميته،عليهالعوامابنالكبيرأ!عال!اااعتمد

الزراعية.

مدينةفيوتوفي،طليطلةمدينةفيالبصالالنولد

الحاديالموافقالهجريالخامسالقرنفىعاش.قرطبة

.الميلاديعشر

والمسلمين.العربعندالعلوم:أيضاانظر

منبالقربالعراقتعحنوبىعراقيةمدينةاليصرة

الخليجمنكمأ03بعدعلىوالفراتدجلةنهريالتقاء

الكرةمنالشمالىالنصففيتقعفهيوبذلك.العربي

البصرةعلىتسقط.الدافئةالمعتدلةالمنطقةوفى،الأرضية

السنة.فىملمأ..علىتزيدلاالأمطهارمنكمية

حوالى8البحرسطحمستوىعنالبصرةارتفاعيبلغ

حيثالهامالجغرافيبموقعهاوتتميزم(.2.)4فقطأقدام

العالمدولمعالجنوبجهةمنللعراقالرئيسيةالبوابةتعد

برأسالعربشطالتقاءنقطةالبصرةموقعيمثل.الختلفة

.العراقجنوبفيالطرقتتجمعحيقالعربىالخليج

بعدالعرأقيةالمدنأكبرثانيةالبصرةتعد.السكان

محافظةعاصمةوهي.للدولةالرئيسيوالميناءبغداد،
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خلالالمليونيةالمدنمرتبةإلىالمدينةوصلتوقد.البصرة

عددبلغحيثالميلاديالعشرينالقرنمنالثامنالعقد

،ام779عامإحصاءفينسمة000.054.1سكانها

مدينةتعرضتام199عامالعربيالخليجحربوخلال

منالكثيرمغادرةفيتسببمماالعنيفللقصفالمجصة

زادثم.العراقمنأخرىمناطقفىواقامتهمالمدنيينأهلها

.أم399عامالمليونيننحوإلى

بينعشرةالتاسعةالمرتبةتشغلالبصرةمدينةكانت

عامإحصاءحعسبالإسلاميالعالمفيالمليونيةالمدن

عشرمنأكثرالبصرةلممكانيشكلكماام،849

الحاضرالوقتفيالعراقسكانعددإجمالي

بر(.أ190)

نموا،المليونيةالمدنأسرعمنالبصرةتعد.السكانكلو

القرنبدايةمنذمرة81سكانهاعددتضاعففقد

ثمام009عامنعسمة0009/1كانفقد.العشرين

النصفوكان.ام779عامنسمة000.054.1أصبح

فقد،السكانينموهافتراتأصرعالعشرينالقرنمنالأخير

عامنسمة201و...منمرة25حجمهاتضاعف

لمبينماأم،779عامنسمة000.054.1إلىم0591

القرنمنالأولالنصفخلالفقطمراتخصإلاتزد

نسمة0002/01إلى0009.1منالميلاديالعشرين

.أم59و.0091عاممطبين

فيلممكانهاعددفيحادلانخفاضالبصرةتعرضت

التامئكشرالقرنفيعليهكانتعماالعشرينالقرنبداية

91!...إلىالسكانعددانخفضحيث،الميلادي

عامنسمة000.04كانأنبعدام009عامنسمة

عادتلكنهاأم،085عامنسمة00206و.ام008

العشرين.القرنبدايةمنذالسريعالتزايدإلى

القرنمنالثانيالنصفبدايةمنذالمدينةنمومعدلبلغ

سكانهاعددمضاعفةإلىأدىمماسنويا،%52العشرين

فقط.سنتينكلمرة

والنقصانالزيادةمندوراتالبصرةسكاننمووشهد

0018عاميبينالفترةففيالتامئكلشر.القرنبدايةمنذ

فيلينخفض%،ا05بنسبةالسكانزادام85و.

(ام185.09-)0عشرالتاشعالقرنمنالثانيالنصف

فىأخرىمرةالسكانيةالزيادةتعودثم،32%بنسبة

عاميبين%537فتبلغالعشرينالقرنمنالأولالنصف

عاميبين%ا،051أقصاهاتبلغكما،ام59و.0091

.أم869و0591

غنيةمنطقةفيبوقوعهاالبصرةمدينةتتميزالاقتصاد.

وبالقربفيهاتقومولذلك،العراقجنوبيالنفطبحقول

.البتروكيميائياتومصانعالنفطتكريرمعاملأكبرمنها

بأشسجارغنيةمنطقةوسطبوجودهاالمديخةتتميزكما

فيالتمورلتعليبهاممصنعقيامإلىأدىمماالنخيل

المدينة.

وبقيةبغدادمعالجيدةبمواصلاتهاالبصرةمدينةتتميز

كما.الداخليةللخطوطصغيرمطاروبها،العراقيةالمدن

سفينة،12استيعابعلىبقدرتهالبصرةميناءيتميز

منتية،عندالنفطةبالمنتجاتخاصرصيفوبوجود

.فلوسأبوعندالخصباتلمنتجاتاخرورصيف

العالم،معالخارجيةوبوابته،العراقموانئأهمالبصرة

العالم،أنحاءجميعمعالختلفةالمحيطةبالطرقوترتبط

العربيالخليجوموانئالبصرةبينمتصلةخدماتوهناك

أوروبا.شمالوموانئ

فىتعليمىكمركزكبيرةأهميةللبصرة.التعليم

منالعديدجانبإلى،البصرةجامعةتوجدففيها،العراق

المتنوعة.والثقافيةالعلميةالمراكز

مشهورةقديمةعرأقيةمدينةالبصرة.تاريخيةنبذة

الخطاببنعمرالخليفةعهدفيغزوانبنعتبةشيدها

ويعرف.والفراتدجلةملتقىأهـعند5وقيل41سنة

بذلكالخطاببنعمرقصدوكان.العرببشطملتقاها

منويستريحونبهايشتونمدينةللمسلمينيتخذأن

بالبصرةتسميتهاممببأنوقيل.الفرسبلادفيغزواتهم

فييستأذنهعمرالخليفةإلىكتبغزوانبنعتبةأنهو

فىالقضةكثيرةأرضاأرى)إنيبقولهلهووصفهاتمصيرها

قصباء(.وفيهاماءفيهامناقعودونهاالريفإلىالبرطرف

والمراعيالمشاربمنقريبةبصرةأرض)هذهعمرفقال

الغليظةالأرضالعربيةاللغةفيالبصرةومعنىوالمحتطب(.

الصلبة.الحجارةذاتالصلبة

تاريخيةأحداثاتاريخهامدىعلىالبصرةشهدت

بينالشهيرةالجملوقعةفيهاهـكانت35عامففي.مهمة

عامالبصرةودخلتعنهما(.الله)رضيوعائشةعلي

اهـ10وسنة.الثقفىيوسفبنالحجاجولايةهـفى75

الأحداثواستمرت.صفرةأبيبنالمهلببنيزيددخلها

ا!وبتلكفيوكانت.الزمنبمرورالبصرةعلىتتوالى

مركزهاعنيبعدمكانفىوأنشئتخربتقدوالتقلبات

فيإنشاؤهاوكان.الغربيالشمالإلىكيلومترا41الأول

.الميلاديعشرالرابعالقرن

أدباوأكثرهاالمدنأشهرمنالماضيفىالبصرةوكانت

سيماولامركزاوأبهجهاشاناوأجلهاوعزاوتجارةوعلما

فيهاوشادواعمارتهافيزادواالذينالعباسيينأيامفي

بعدوكانتومساجد.ومقاصيرصروحمنالجميلةالابنية

بينالتجارةمركزوكانتوالذكر.الأهميةفيبغداد

.الأخرىوالبلادالعراق
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تاريخفيأدتهالذيالكبيربدورهاأيضاالبصرةعرفت

ومدارسهامساجدهاحصانتفقد.الإسلاميةالعربيةالثقافة

فطاحلمنهاوخرجالأدباء.واوالفقهاءالعلماءتعبحركة

المعتزلة.بأئمةواشتهرت.فقهائهموكبارالمسلمينعلماء

ذاعشهيرةمدرسةللهجرةالرالغالقرنفيفيهاوظوت

بإخوانالمدرسةهذهأصحابوعرف،الآفاقفيصيتها

.الإسلامقبةالبصرةودعيتالصفا.إخوانانظر:.الصفا

أمروهوالعربيةالمذاهبفيالكوفةتناظرالبصرةوكانت

تذكراأنمنأشهركانتاولذلك.النحاةكتبفيمشهور

وجدحيثمابعضهموقالوثقتها.العربيةصحةفي

أصحالبصري!تفمذهب،والكوفيينالبصريينبيناختلاف

المعنى.جهةمنأصجحالكوفيينومذهباللفظجهةمن

بعضرقبورمشاهدمنكثيرعلىالبصرةمدينةوتحتوي

بنطلحةمشهدالمشاهدفمن.عليهماللهرضوانالصحابة

حليمةقبرالبصرةوفي.أسعوامابنالزبيرومشهد،عبيدالله

مالكبنأنسقبروفيها.ع!باللهرسولمرضعةالسعدية

ومالكسيرينبنومحمد،البصريالحسنقبركذلكوفيها

أيضاالبصرةوفى.الأمةهذهمشاهيرمنوغيرهمديناربن

الجمل.وقعةفىاستشهدواالذينالصحابةقبور

قاريضى.،العراق،العراق:أيضاأنظر

محمد.هـ(634؟)لحسينبواأ،لبصريا

أئمةمنإمامأبوالحس!ت.المعتزليالبصريالطيبعليابن

الفقهأصولفيوبراعتهذكائهعلىالمؤرخوناتفقالمعتزلة

ودرسبغداد،وسكنبهاونشأ،بالبصرةولد.الكلاموعلم

ولازمهأحمدبنالجبارعبدالقضاةقاضىشيخهعلىفيها

كتابالفقهأصولفيألف.تلاميذهأشومنأصبححتى

.بعدهالعلمهذافيألفمنجلعليهاعتمدالذيالمعتمد،

أصولكتبدعائممنا!لعتمدكتابخلدونابنوعد

الصدكتابوشرح.المتكلمينطريقةعلىألفتالتيالفقه

الفقهأصولفيوله)المعتزلي(الجبارعبدالقاضىلشيخه

المعتمد.زيادات،وكتابالشرعيالقياسكتابأيضا

الأدلةوغرر،مجلدينفىويقعالأدلةتصفحكتابوله

الإمامةفيركتاب،الخمسةعولالأوشرخواحد،مجلد

ببغداد.توفي.الدينوأصول

.البصريالحسنان!در:.الحسن،البصري

الفيزياءمنفرعالبصرياتعلمعلم.اليصرداى،

كيفالعلمهذايشرحالضوء.بخواصيعنىوالهندسة

يمكنوكيف،انتقالهيتموكيف!الضوء،إنشاجيمكن

البصرياتعلميعنى.واستخدامهقياسهوكيفية،كشفه

الحمراءتحتالأشعةوكذلك،المرئىالضوءبدراسسةأيضا

رؤيتهحا.يمكنلاأطتيناالبنفسجيةفوقوالأشعة

التصويروالةالمجهر،مثل،المعداتمنثثيروتعمل

وتحوي.البصرياتعلملمبادئطبقاوالتلسكوبوالم!برات

التيوالمراياكالعدسات،بصريةنبائطالمعداتهذهكل

وقياسهالضوءتعقبيمكن.كمافيهوتتحكمالضوءتنقل

الفحوء.مقياسانظر:الفوء.مقاييستسمىبمعدات

الطرقعددلزيادةالبصرياتمبادئالعلماءاستخدم

نقلبالإمكان،المثالسبيلعلىالضوء.باستغلالالمتعلقة

منالضوءدمارسالمنحنأوملتوممرخلالمنالضوء

نبيطةالعلماءويستعمل.البصريالليفيسمىخيطخلال

الليزر.انظر:للضوء.مصدروأقوىكأهمالليزرتسمى

البصريةوالأليافالحواسيبالاتصالاتشبكاتتستخدم

الإلكترونية.الإشاراتفيكبيرةأعدادلإرسال

هيكبرىفروعثلاثةمنالبصرياتعلميتكون

الضوءوسلوكبطيعةتعنىالتيالفيزيائيةالبصريات

بالمعداتتعنىالتيالهندسيةوالبصريات،كموجة

والبصرياتالضوء،عليهايقععندمايجريوماالبصرية

الضوء.طبيعةتدرسالتىالكمية

علميصف.البصرياتلعلمالأساسيةالمبادئ

المرئىالضوءولدراسة.وسلوكهالضوءماهيةالبصريات

الضوءمنشريطاينتجالذيالمنشورالعلماءيستخدم

وغيرهالطيفهذاالعلماءويحلل.المرئيالطيفيسمى

الضوء.انظر:(.الطيف)مقياسالمطيافيسمىبحهاز

الضوءيصطدمعندماعديدةتفاعلاتوتحدث

تصفالتيالأساسيةالمبادئومن.لجسمالخارجيبالسطح

ومنوالانكسار.والأنعكاسوالتداخلالحيوديحدثما

والتأثيروالتشتتللضوءالكيميائيالتأثيرالأخرىالمبادئ

.والاستقطابالكهربائىالضوئي

لدىأساساالبصرياتعلمتطوربدأ.تاريخيةنبذة

الرابعالقرنينفيالهيثمبنالحسنأبحاثفيالمسلمين

فيأماعلى.أبو،الهيثمابنانظر:.الهجريينوالخام!ر

.الميلاديالسائكلشرالقرنخلالالعلمهذافتطورأوروبا،

الكواكبلرصدتلسكوباتعدةجاليليوصممفقد

نيوتنإسحقالسيرالإنجليزيالعالموأجرى.والنجوم

الضوءلتفتيتمنشوراواستخدم،العدساتعلىتجارب

هولنداوفي.إسحقالسير،نيوتنانظر:.الختلفةألوانهإلى

نظريةواقترحألاستقطابهايجنزكريستيادالفيزيائيدرس

للضوء.موجية

لمساهمالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلوخلال

أوغسطينوالفرنسييونجتوماسالإنجليزيالفيزيائيان

مبدأيونجصاغفقدهايجنز.نظريةلتأكيدبالكثيرفرالمشال
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هذادعمترياضيةصيغةفراسنالواستنبطالضوء.تداخل

كتأكيدوفراسناليونجعملالعلماءمعظمأيدوقدالمبدأ.

هايجنز.لنظرية

العالمانأجرىعشرالتاسعالقرنمنتصفوخلال

لسرعةدقيقةقياساتفوكوهوجانفيزوأرماندالفرنسيان

وجوستافبنزنروبرتالألمانيانعاصرهماوقدالضوء.

تنتجالكيميائيةالعناصرذراتأنأوضحااللذانكيركوف

قدمام864عاموفى.الطففيمحددةخطوطا

النظريةماكسويلجيمسالبريطانيالفيزيائي

للضوء.الكهرومغنطجسية

فيالمهمةالاكتشافاتمنعددإلىالعلماءتوصلوقد

القرنوفيعشر،التاسعالقرنأواخرخلالالبصرياتعلم

مايكلسنألبرتالأمريكىمنكلأحرزفقد.العشرين

جوائزجابوردينيسوالإنجليزيزرنايكفرينسوالهولندي

.البصرياتمجالفىأعمالهمعنللفيزياءنوبل

الضوء.:أيضاانظر

علىيرتكزالفيزياءعلممنفرعالليفيةالبصريات

وأالزجاجمنشفافةاليافعبرالضوءانتقالظاهرة

تحملأن،البصريةالأليافهذهوتستطع.البلاستيك

منوأكثرقليلةسنتيمتراتبينتتراوحمسافاتعبرالضوء

فرديبشكلتعملأنيمكنالأليافهذهومثل.كما06

قطرهاطوليبلغالفرديةالأليافوبعضحزم،شكلفىأو

مللم..،..4منأقل

ولها،اللدائنأوالزجاجمنلبلهاالبصريةوالألياف

.الغلافيسمىبغطاءومحاطةالشفافيةمنعاليةدرجة

مصباحمنأو،الليزرجهازمنالصادرالضوءويصل

إحدىإلىالأخرىالضوئيةالمصادربعضمنأو،كهربائي

يحبسه،اللبعبرينتقلوعندما.البصريالليفنهايتي

عكسأوثنيبعمليةالغلافويقوم.الداخلفيالغلاف

الداخلي.بسطحهاالمصحطدمةالضوءلأشعة-الداخلإلى-

مثلكشافالضوءيستقبللليفالأخرىالنهايةوعند

البشرية.العينأوللضوءحساسةنبيطة

منرئيسياننوعانيوجد.الصناعيةالأليافأنواع

والأليافا"لشكلالأحاديةالأليافهما،البصريةالألياف

فيالشكلأحاديةالأليافوتستعمل.النمطالمتعددة

جدا.صغيرلبالأليافولهذه.المسافةطويلالنقلعملية

فإنلهذاونتيجة.فقطالمحورمحاذاةفيالضوءتتلقىوهي

منخاصنوعاستعمالتستلزمالشكلأحاديةالألياف

نأإلىكذلكتحتاجكماللضوء،كمصدرالليزرأجهزة

الأليافمناخروبنوعالليزر،بجهازبدقةمتصلةتكون

.وبكشاف

لبمنأكبرلبفدهاالنمطالمتعددةالأديافأما

زوايامنالضوءتتقبلوهي،النمطأحاديةالألياف

أنواعاستعماليمكنالنمطمتعددةالأليافوفي.مختلفة

تلكمنأرخصوموصلات،الضوئيةالمصادرمنأكثر

لايمكنأنهاإلا،النمطأحاديةالألياففيتستعملالتي

طويلة.مسافاتعبراستعمالها

البصريةللألياف.البصريةالأليافاستعمالات

اتصالاتأنظمةفىيستعملمامنها.كثيرةاستعمالات

بنقلخاصليزرجهازيقومحيث،البصريةالألياف

السرعة.عاليةضوئيةومضاتطريقعنالمشفرةالرسائل

شفرةحلنبائطإلىالبصريةالأليافعبرالرسائلوتنتقل

الأصلية.الإشارةإلىتحولهاالتيالرسائل

،مميزاتعدةلهاالبصريةالأليافاتصالاتوأنظمة

الأسلاكتستخدمالتي،الأنظمةعلىمتفوقةتجعلها

معلوماتحملعلىقدرةلهاإنإذ،التقليديةالنحاسية

،كماالكهربائيللتداخلعرضةليعستكذلكوهيأكبر.

الأليافكبلاتعبرطويلةلمسافاتالمرسلةالإشاراتأن

عبرالمرسلةالإشاراتمنأقلتقويةإلىتحتاج،البصرية

شركاتمنوكثير.مماثلةلمسافةالنحاسيةالكبلات

الأليافمنكبلاتشبكةلهاأسعستالاتصالات

تحتالإشساراتالبصريةالأليافأسلاكوتحمل.البصرية

.والهادئالأطلسيالمحيطينعبرالماء

جدامناسبةالبصريةالألياففإنوكذلك

شكلعلىصناعتهايمكنحيث،الطيةللاستعمالات

الدمويةالأوردةفىلإدخالهاجداودقيقةمرنةخيوط

أنها.كماالجسممنالأخرىالمجوفةالأجزاءوفي،والرئتين

علىالأطباءتساعدالتيالأدواتمنكثيرفيتستعمل

إجراءإلىحاجةدونالجسممنالداخليةالأجزاءرؤية

الأليافتستخدمكما.المفاصلتنظيرانظر:.جراحة

وأالحرارةدرجةقياسأجهزةأوالليزرجراحةفىالبصرية

الضغط.

السلكيةالاتصالاتالليزر،،الاتصالاتأيضا:انظر

الهاتف.،واللاسلكية

،قويانومذاقرائحةلهالخضراواتمننوعاليصل

يستخدم.العالمفياستخداماالأطعمةأكثرمنويعتبر

نيئا!كلالتوابلمنكنوع-رئيسىبشكل-البصل

النىءالبصليقطعوعندماومخللا.ومجففاومطبوخا

.الناسأعينإدماعفىشسبببخارايطلق

)نباتالحولثنائيةالبصلنبتاتمعظم.البصلنبات

نضجتماموعند(.حياتهدورةلإكمالسنتينيتطلب

وجذور.ونبتاتأوراقمنتتكونفإنهاالبصلنباتات
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اطمح.ا!ىيستع!!أرمطهبوح()عيرفحايؤكلالحضرمنلوعالبصل

الألواعااشسه!يير.شتىوألوادوأححامأش!!الفيالبصليأتي

البص!ل.سالشائعة

،عموديبشكلتنمومجوفةأسطوانيةالطويلةوالأوراق

الجزءوهو،البصلنبتةلتكونالقاعدةعندغليظةوتكون

البصلنبتاتوتنموغالبا.الناسيأكلهالذىالنباتمن

تكونلأنالنبتاتهذهوتميل.الأرضسطحفوقجزئيا

مسطحاأومتسعأبعضهايكونولكن،كرويشكلعلى

غطاءالبصلنبتةويغلفومنتصبأ.نحيلاالاخروالبعض

رائحةوترجع.الجافةالخارجيةالأوراقمنيتكونورقي

الأليل.كبريتيدمادةإلىالمعروفةالبصل

وأبيضاءأوالموناحمراءالبصلنبتاتتكونوقد

منكالخيوطالقصيرةالجذورمنمجموعةوتنموصفراء.

نباتينتج،نضجهمنالثانيالعاموخلال.النبتةقاع

الضاربةالبيضاءالصغيرةالأزهارمنمستديرةعناقيدالبصل

الأزهار.مسيقانرأسعلىالبذورتحملالتىالخضرةإلى

ينتجلاوبهذا،الأولعامهأثناءيحصدالبصلومعظم

.أزهارا

تشمل:،البصلمنمجموعاتأرلغوتزرع

فىويحصدالربيعفييبذرالذيالرئيسيالمحصول-أ

محصول-2الشتاء.فىللاستخدام،ويخزنالخريف

شئلاتمنأو،الخريففىبذرتبذورمنينموصيفي

الربيع.فىزرعت(الجافةالصغيرةالبصل)نبتات

وأالربيعفىيبذرالذيالربيعيالبصلأوالسلطةبصل-3

التخليلبصل-4أخضر.يكونعندماويقطفالخريف

فيويقطعالربيعفيالنموالسريعةالصغيرةنبتاتهتبذرالذي

الصيف.

سطحفوقالتمرةمنحزءوينموالشكلكرويالبصلأنواعمعظم

.المياهسثبيروقدرعيةترسهإلىريحتاخ،الأرص!ا

م651تبلغحرارةيتطلبالنبتةالبصليكونولكي

أدفما.كحد

وأالبذورأوالشتلاتالبصلمزارعويزرع.الزراعة

فيأوزجاجىبيتفىالنبتاتوتزرع.الصغيرةالنبتات

علىالبذوروتزرعالشتاء.أثناءالدافئالمناخذاتالمناطق

التربة،فىفتضغطالشتلاتأماأسم،5،حواليعمق

كنية،خفيفةتربةأجصلاويتطلب.تغطيةدونتتركولكنها

صغيرا.يكونعندماحصوصاالماءمنكثيراتحطلبكما

النباتأوراقتصبحللحصادجاهزةالنبتةتكونوعندما

النباتاتالزراعويجفف.تسقطماوسرعانضعيفة

فسادها.لتحاشيباردمكانفيويخزنونهاالمحصودة

الناسيستخدمحيث،نكهتهقوةفىالبصليختلف

الحساءصنعفىالأصفرالكرويمثلالمذاقالقويالبصل

الاسبانىالبصلذلكفيبما،المعتدلالبصملأما.واليخنة

الشطائرفيأوالسلطةفينيئامايؤكلفغالباالحلو،

.()السندوتشات

العصاراتإفرازيحفزالوجبةفيالبصلوجود

فيالموجودالسائلويقتل.الهضمعلىويساعدالهاضمة

لعلاجاسمتخدامه،ويمكنالبكتيرياالبصلنباتأوعية

استخدمتفقدللبصلالخارجيةالجافةالقشورأما.الجروح

الملابس.لصبغ

جنوبأووسطفيأولازرعقدالبصليكونربما

العالم.أنحاءكلفييزرعفهواليومأما.آسياغرب

.البرياللفت،الثوم:أيضاانظر
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البلادفيالبريالنباتان!:.السلئاثياليصل

السيناتى(.)البصلالعرس!

الشم.حاسة،الأنفانظر:.الشميةالبصلة

)نبذةالبصمةانظر:الجيئية.الأصابعبصمات

(.تاريخية

طريقةالقدمبصماتأخذأ!.الثدم،لصمات

طبعاتالقدمواثاراليد.أصابعبصمةمثلللاستدلال

فيشأنها-الأقداموآثار.القدمينباطننتوءاتتخلفها

حياةطوالتتغيرلا-اليدأصابعبصماتشأنذلك

قدملاثارمطابقةلشخصقدماثارعلىيعثرولم.الإنسان

جريمةبممسرحوجدتقدماثارتساعدوقداخر.شسخص

اثاروتوفر.الجريمةوكشفالمتهمينعلىالتعرففي

يتعذرحينماأصحابها،علىللتعرفوسيلةأيضاالاقدام

وأ،حروقبسببأصاباليد،بصماتعلىالحصول

.خطرةأخرىجرو!

البصمة.:أيضاانظر

عدىوترتكز،الهويةدتحديدتستخدمعمديةاليصمة

وهذه.والإبهامالأصابعلنهاياتمأخوذةطبعات

بشرةتغطرالتيالخطوطأشمكالمنتتكونالطبعات

الاساليبأكثرالأصالغبصماتوتعتبرالأصالغ.أطراف

عمليةفىاللهإعجازفمن.الهويةعلىالدلالةفىدقة

معشخصبصماتتتطابقأنيمكنلاأنهالخلق

يكونالمتطابقينالتوأمينإنبلاخر.شخصبصمات

الحالاتجميعوفي.مختلفةأصالغبصماتمنهمالكل

حياته.طيلةهىكماالإنسانبصماتتبقىتقريبا،

فيفقطتتغيرالأصاج،أطرافعلىالموجودةوالخطوط

وذلك.حادثةأوبمرضالإصابةأوجراحةإجراءحالة

نأعلىقادرينبلى)سبحانهقولهإليهيشيرمابعض

.4:القيامة!بنانهنسوى

الجرائمفيالتحقيقفيغالباالبصماتتستخدم

تفيدقدالجريمةمكانفىالموجودةوالبصماتوكشفها.

الأصابعوبصمات.فيهمالمشتبههويةتحديدفيالمحققين

الشرطة،سجلفىالمحفوظةالبصماتتلكتماثلالتى

بعضفيوتوجد.المحكمةفيقويكدليلتستخدم

حواسيبالحكوميةوالبناياتالعسكريةوالقواعدالمصارف

جهاتفىقبولهمقبلالموظفينبصماتمنالتأكديمكنها

علىالتعرفعلىالأصالغبصماتتساعدكذلك.معينة

وحوادثوالأوبئةالحرائقمثلالكوارثأوالحربضحايا

.أخرىكارثةأيأوالطائرات

بصماتتسجل.الأصابعبصماتتسجلكيف

منطبقةعليهاالمعدنأوالزجاجمنقطعةبوساطةالأصابع

داخلفيالأصالغاطرافوتضغطالحبر،منخاصنوع

الجانبإلىالظفرجوانبأحدمنمائلةحركةفيالحبر

بيضاءبطاقةعلىبالحبرالمغطاةالأصالغتفسغطثمالاخر،

.البصماتمننسخةلتعطي

مختفية.كامنةأوظاهرةتكونأنإماوالبصمات

الملوثةالأصابعبصماتهيالظاهرةالبصماتومعظم

الكامنةالبصماتأماآخر.عنصرأيأوالترابأوبالدم

علىطبيعياتتراكمالتيوالدهونالعرقبسببفتحدث

اللأصالغ.

لكن،الحالفىالظاهرةالبصماتتصويريمكن

المسحوقويستعملتظهرأنأولأيجبالكامنةالبصمات

علىالموجودةالكامنةالبصماتمعظملإظهار،الملون

.المعدنأوالخشبمثلللامتصاصالقابلةغيرالأسطح

بالدهونفتلتصق،السطحعلىبالفرشماةالمسحوقويوضع

الس!علىمنالبصماتوترفع.البصماتمكانفي

ثم،المسحوقعلىاللاصقالشريطمنقطعةضغطبوساطة

لإظهارالكيميائيةالموادوتستخدم.الشريطعلىمنتصور

مثل،الماصةالأسطحعلىالمتروكةالكامنةالبصماتمعظم

العناصرمعالكيميائيةالموادشفاعلحيث،القماشأوالورق

وتقدمالأصالغ،بصماتتركتهالذيالعرقفيالموجودة

الشكل.يصورثم،للبصمةملوناشكلا

بوساطةفقطإظهارهايمكنالكامنةالبصماتوبعض

الضوءوهذا.قوياضوئياشعاعايصدرجهازوهوالليزر،

أصفرلونفييلمعالبصماتفيالموجودالعرقيجعل

.تصويرهيمكنوبذلك

شخصانلايوجدلألهالهويةلتحديدفعالةطريقةالبصمةأخذ

التحقيئأثناءالبصماتتستخدموالشرطة.البصماتنفسيحملان

الجرائم.في
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البصماتخبراءيصنص.البصماتتصنفكيف

هذهمعظموترتكز.التصنيفلصيغوفقاالبصمات

بينالخطوطعددوعلى،البصمةشكلع!الصيغ

أنواعأربعةوتوجد.الأشكالنطاقفيمعينةنقاط

أكثروهوالعروةشكل:البصماتلأشكالرئيسية

الأصبعجوانبمنالحطوطتبدأوفيهشيوعا،الأنواع

نفسعلىوتنتهيحاد،بشك!الخلفإلىوتنحني

علىالخطوطتكون،الحلزونيالشكلوفى.الجانب

منالخطوطتمتد،القوسشكلوفى،دائريشكل

منطقةفيمرتفعةألاخرإلىالإصبعجانبىأحد

محدد،شكللهفلي!،العشوائيالشكلأما،الوسط

والأشكالالمجمعةالعرىأشكالمنكثيرفيهيوجدإذ

.والأقواسالحلزونية

تش!صل.البصماتتصنيفكيفية!م!مصئخ!
الإيماعلىالموحودةلجطوط

املأش!!المرمحموعاتتلات

)يم!!(عتو!ش!كا:ا،ساممية1

عيم!!()اسم!ععروةوش!ول

مميسار()"سم!!الحلروىول-وا

فرعيةتقسيماتتمانية3و!م!

.الأشكاللألواعص!-س!--ش
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نمودخ!.الشرطةتحقيقاتءحدحلالأحدت)لوق(الوراثيةالبصمات

التطابقرؤيةويمكن.الحريمةمكادفىدملقعةم!عليهحصل5رقم

!يهم.المشتطلأحد6رقم!بموذج

المحفوظةالبصماتبتلكمالصماتمقارلةيستطيعخاصحاسوب

أقساملعضفيالحوا!ميبسالوعهذاويستحدم.المركريالملصلي

قملالموظمينهويةم!للتأكدوالوكالعسكريةوالقواعدالشرطة

معينة.بحهاتلالالتحاقلهمالسماح

الناسكان،بالبصمةالمعرفةظهورقبل.تاريخيةنبذة

وشموضعطريقعنوالعبيدالمجرمينبعضهويةيحددون

وهناك.أعضائهمأحدبقطعأوعليهممميزةعلاماتأو

وهوبرتيلون،ونظامالضوئىاضصويرامثلأخرىطرق

منأخرىوأجزاءوالسيقانالأذرعقياسعلىتقومتقنية

الجسم.

فيالهويةلتحديدعلميةطريقةالبصماتوأصبحت

السيرلبحثنتيجةعشر،التاسعالقرنمنالثمانينيات

علمفيمتخصصبريطانيوهو،جالتونفرانسيس

شخصانلايوجدأنهحسابياجالتونقدروقد.الإنسان

التسعينياتوفي.البصماتلأش!ظنفسبالضبطيحملان

هما،الشرطةضباطمناثنانقامعشرالتاسعالقرنمن

منهنرير.إدواردوالسيرالأرجنتينمنفوسيتعشجوان

العصروفي.البصماتلتصنيفنظامبوضعبريطانيا

البصماتتصنيففىالحالمموبيستخدمالحاضر،

بينها.والمقارنة

دليليستعمل،الجرائماثارتحليلمختبراتبعضوفي

الأكسجينمنقوصالريبيالنوويالحمضبصمةهوآخر

البصمةأيضاتسمىالتى،التقنيةهذهوترتكزأ..ند.

الجيناتبينالتغايرفرطمناطقمايسمىعلىالوراثية

المناطقوهذه.الخليةداخلالصبغياتعلىالموجودة

تكونالتىالأربعةللأساسياتمتتابعةسلاسلمنتتشكل

مهمة،وراثيةمعلوماتأيلاتحولأنهاومع،الوراثيالرمز

الأطوالهذهوتوزيع،مختلفةأطوالأالمناطقلهذهأنإلا

شسخص.كلفيفريد

طورهاالتىالمعمليةالألمماليباستخدامطريقوعن

توزيعتصويرأصئهـكنا،الوراثةعلمفىالمتحصصون
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وهذه.فيلمفيالصورةعلىوالحصولالتغايرفرطمناطق

هذهمنويستفاد.وداكنةفاتحةلحزمصورةهيالصورة

الجريمةمكانفيالموجودةالدمعيناتمطابقةفىالصورة

أيضاالوراثيةالبصمةوتستخدم.فيهمالمشتبهدمبعينات

الوراتة.انظر:.العائليالانتماءتوثيقفي

الشرطة.مختبرأخذ،،القدمبصماتأيضا:انظر

تستخدمأن.د.ا!ويالحمض!

كما.الوراثيةالمادةتحليلخلالمن،المجرمينعلىللتعرف

وهيالأبويةالمنازعاتلفضالأبوةاختبارفيتستخدم

وتطلق.للطفلالبيولوجيالأببتحديد،الخاصةالمنازعات

وتوجد.الحمفافوويعورةاسمأيضاالتقنيةعلى

،البصماتهذهتصويرفيتستخدمالتيالوراثيةالمادة

ويعرفالأكسجينمنقوصالريبيالنوويالحمضوهي

مؤ!سمسةالخلايا.والتقنيةمعظمفى.أ(،)د.نباسماختصارا

نأ،النظريةالوجهةمنالمحتملغيرمنأنهنظريةعلى

شخصين.لدىالحمضيتشابه

حمضتحليلفيالنوويالحمضبصمةتستخدم

والعظاموالمنيالدممثلالحيويةالموادفيالموجود.أ.د.ن

شيوعاالنوويالحمضبصمةأنواعأكثرويسمىوالشعر.

الطريقة،هذهوفي.المحددةللشظاياالطولىالشكليالتعدد

مكانفىتوجدالتيالحيويةالموادمنالحامضيستخرج

باسمتعرفكيميائيةمادةالكيميائيونويستخدم.الجريمة

الشظاياوتفصلشظايا.إلىالحمضلتفتيتالمحددالإنزيم

الرحلانتسمىمخبريةبتقنيةاحجامهاحعسببعضهاعن

النطاقاتمننمطاالمتناثرةالأجزاءوتكون.الكهربائي

لدى.أ.د.نحمصتركيبتعكسالتي،المتوازية

المعين.الشخص

يظلشمخصأيعنالنابخالنمطفإنالمبدأ،حيثومن

العلماءويقدر.الشخصذلكعندلمجغيرولادائما،هوكما

191(.0)أوبليونبلايينبعشرةالمتوازيةالنطاقاتعدد

الناحيةمنالمستحيلمنأنهالخبراء،منالكثيريعتقدولهذا

شبيهةماشخصلدىالحمضنطاقاتتكونأن،الطبيعية

آخر.شخصلدىبنطاقاتها

يصللمإنه،يقولونالنظاممنتقديبعضفإنهذاومع

عليهالاعتماديمكنبحيثالدقةمنالكافيةالدرجةإلى

القضاء.ساحاتفيكدليل

الصوتيةللموجاتسمعيتسجيلالصوتلصمة

تقارن،الأحيانبعضوفي.إنسانيبصوتالخاصة

عدةلأصواتالأشمرطةوتسجيلاتالصوتبصمات

بعضأنغير.معينشمخصصوتلتحديدأفمخاص

11لا!أ؟؟!%إ!!!!؟فيئرا(ء؟!%!

إبر7اء"إلا

+!!أأ!ا!!اءأ؟بخ

،إيكورعليكأدتوأ،علىإلى

اا!ئم!%(!(ا!تربرإنم!اإ،(إ!!سالم!أأ

لأ7لأعيملم/!؟!!،%

!وءاكاكاا%؟21!أ،يسلمإغ//مء،

كولسائلاستعمالهايمكناليد،أ!ابعكبصماتالصوتبصمة

الدي،الشخصلنفس،أعلاهالصوتبصمة.الشخصهويةلتحديد

مختلفة.أوقاتفيالكلماتنفسقال

عليهايعتمدكوسيلةالطريقةهذهفييشكونالعلماء

فيأيضاالصوتبصماتوتستخدم.الأصواتلتحديد

.والكلامالسمعاضطراباتدراسة

المتحدةالولاياتفىالشرطةأقسامبعضتستخدم

وهم.الجنائيةالقضايافيكدليلالصوتبصمات

كطريقةعليهاالاعتماديمكنالصوتبصمةأنيعتقدون

منتبرئةفيللمساعدةتستخدمعندما،الهويةلتحديد

وقد.البذيئةالهاتفيةوالمكالماتالابتزازمثلبجرائماتهموا

الولاياتفيقضاياعدةفيالصوتبصمةدليلاعتمد

تفسيرالصعبمنأنهيعتقدونالخبراءبعضلكن،المتحدة

يكفيبمادقيقةليستوأنها،الصوتبصمات

،الأخرىالبلدانمنالعديدوفى،المحكمةفيلاستخدامها

كدليل.الصوتبصمةالمحاكمتقبلمانادرا

منتسجيلشريطبتشغيلالصوتبصمةأخذيتم

(،الصوت)مطافالطيفمرسمةيسمىجهازخلال

وعلو،الحديثكلماتمدةالصوتبصمةتوضححيث

المسجل.الصوتونوعية،طبقتة

مرسمةجهازالأمريكيينالعلماءمنثلاثةطوروقد

لاحقةمرحلةوفي.العشرينالقرنأربعينياتفيالطف

وعالمكيرستاجيلورنسالأمريكيالفيزياءعالمأسهم

الأصالغبصماتتطويرفيتوسيأ.أوسكارالصوتيات

الشخصية.لتحديدكدليل

وتنمو،الأرضتحتتكوندائريةكتلةالئباتبصيلة

من-عادة-البصيلةوتتكون.معينةزهريةنباتاتفي

بقطعةتحيطوهي.ولبيةسميكةأوراقذاتكثيفةطبقات

منكبيربرعممنهيتولدالذيالساقأنسجةمنصغيرة

البصيلة.قاعدةمنالجذوروتنمو.البصيلةقلب
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تخرأوراق

لبيةلحاا3لبراا

كري

لجدور

أعسميكة.االأوراقطمقاتليالاتلمموالغداءبتحزيىتقومالبصيلة

وتممووأرهارا.وأوراقاالارض!وقم!ساقاالمركريوينئالبرعم

ممفصلة.بصيلاتفيالجانميةالبراعم

ويقومالغذاء.تخزينهيللبصيلةالرئبسيةالوظيفة

اللبيةالأوراقفىالغذاءبتخزين-الموسمتقدممع-النبات

مولمسمأوالشتاءتقدممع-النباتمنوتموت.للبصيلة

،الأرضسطحفوقالموجودةالعلويةالأجزاء-الجفاف

.الأرضتحتحيةالخزونبغذائهاالبصيلةتبقىولكن

،القادمالفصلبدايةمعللبصيلةالرئيسيالبرعمويرسل

فوقوالأزهاروالأوراقالساقعنهيتولدجديدابرعفا

النموعلىالبصيلةفىالخزونالغذاءويساعد.الأرض

الجديد.للبرعمالسريع

شكلعلىتنموجانبيةبراعمأوجانبيفرعوللبصيلة

نباتاتمنهالتتولدجديدمنوتشتل.جديدةبصيلات

الفرعيةالبصيلاتبفصل-أحيانا-البستانىويقوم.جديدة

ويسمى.جديدةنباتاتمنهاوتتولد،أخرىمرةبشتلها

تكاثريمكنكما.الحضريبالتكاثرالتوالدمنالنوعهذا

البذوربوساطة-البصيلاتمنالمكونة-النباتاتمحظم

زهورها.فيتتولدالتي

المعروفة،البصيليةالنباتاتمنوالثومالبصل

في-الثومبصيلاتوتتكون.الأطع!ةفىوتستخدم

برعمهوفصوكلالفصوصتسمىقطعمن-معظمها

اللبية.التخزينأوراقمنقليلةمجموعةبهوتحيط،جانبي

الخزامىمثل،الحدائقفىالجميلةالزهوربعضوتنمو

يزرعهاالتيالبصيلاتمنوالنرجسالبريوالنرجص

الخريف.فىالناس

إلىالإشارةفمابصيلةكلمةالناسبعضيستخدم

في-لمجكونولكنه.البصيلةالكعبويشبه.المجيالجذر

ورقيقةقليلةأوراقمعساقىنسيجمن-معظمه

ومحرشسفة.

.لزهرةا؟لبصلىارلجذا:يضاأنظرا

لوصفيستخدممصطلحالمرميهالسفدنةبضائع

فيطافيةعليهايعثرالتيفالبضائعالبحر،فىطافيةبضائع

التيالبضائععلىالعبارةوتنطق.فلوتسامتسمىالبحر

فيتطفوالتيوالبضائعالأخطار،حالةفىالمركبمنتلقى

البضائالتيهىوجيتسامالسواء.علىالمركبغرقحالة

أجلمنوعادة،للضرورةالمركبظهرفوقمنعمداتلقى

وتبقىتغطسحيتسامالبضاؤ.المربمطحمولةتخفيف

يغرقهاالتيالبضائعف!ليجانأو،لاجانأماالماء.تحت

يشدهاماوعادة.لاحقوقتفىا!متعادتهابهدفأحد

موقعها.لتحديدطافيةإلىالشخص

وجيتسام،فلوتسام،البحرفىالملقاةالبضائعإن

ربانأومالكهاأنذلك.مجهولةممتلكاتتعدلاولاحان

استعادةيريدفالمالكنهائيا.عنهاالتخليينويلاالمركب

تظلالبحريالقانونوبموجب.لاحقوقتفيبضائعه

الأصلىلصاحبهاملكاولاجان،وجيتسام،بضائفلوتسام

البحر.فيملقاةفيهبقيتالذيالوقتعنالنظربصرف

بمثابة،تعويضنظيربهايحتفظأنعليهايعثرلمنويجوز

البضائع.علىيعثرلمنالمالكيدفعها،قانونيةمكافأة

ببضائعهالمطالبةالمالكعلىبأنالمحاكممنكثيروتقضى

عليها.العثورمنسنةغضونفى

أجر.،البحريالإنقاذأيضا:انظر

ام(.-0127343هـ،-743)668بضحانابن

عبداللهأبو،بدرالدينالدولةعينبنبضحانبنمحمد

،بالقراءاتعنيوالتجويد،القراءاتفيعالم.الدمشقى

العربيةلإقراءتصدرعامر.ولابنعمرووأبيلنافعفقرأ

مكانته.وعلتصيتهفذاع،بدمشقبالجامإلاموي

غشاءذاتوأرجلللماء،منفذغيرريشلهطائراليط

لهالبطولكن،والبجعللإوزقريبوالبط.الأصابعبين

لايصدروهوتفلطحا.أكثرومناقيرأقصر،وأجنحةأعناق

والإناثعلاجيم،البطذكوروتسمىالإوز.مثلأصواتا

.بطات

بماالمستنقعاتفى،العالمأنحاءجيمعفييعي!البط

والينابيعالأنهارمنالقريبةوالمناطقالأحراشفيها

الشماليالقطبفييحيشكما.والمحيطاتوالمجحيرات

وتهاجر.العامطوالأولفترةوالاستوائيةالمعتدلةوالمناطق

أماكنبينلحشويابعيدةلمسافاتالبطمنكثيرةأنواع

تمضيةومناطقصغارها،وتربيتستريححيثتكاثرها،
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الأعداءمنحمايتهاتستطجعحتىبجوأرهاتظلوعغارهاالشجربطة

أسابيع.لعدة

آلافالبطبعضويهاجرالماء.لايتجمدحيثالشتاء

.عامكلكبيرةأسرابفىالكيلومترات

الذيالبطالفلاحونويربي.للأكلصالحالبطمعظم

البطومزرعة.والمطاعمالمنازلفىليأكلوهالناسيشتريه

أوروباوفىالعربىبالعالمالمناطقبعضمرلثيمشروع

الأمريكية.المتحدةوالولاياتوأستراليا

البطصفات

أرجلهتعملحيثالماء،فيطويلاوقتاالبطيمضي

علىرشيقوهووالغطس!.للعومكمجاديفالغشاءذات

أرجلهلأن،الأرضعلىسيرهعندرشاقةأقلولكنهالماء،

معظمويزن.الجسممؤخرةوباتجاهالجوانبمنسميكة

بعفالأنواعولكنكجم،2-ابينماالشائعالبريالبط

.جرامكيلو.،45منأقلتزنالصغيرة

بطرقطعامهاعلىالبطمنالختلفةالأنواعتحصل

رقابهالبطبعضفيمد.الجسمصفاتعلىتعتمد،مختلفة

البعضيغطسبينما،الضحلةالمياهفيأسفلإلىالطويلة

الذيوالبط.الطعامعلىللحصولالعميقةالمياهفيالاخر

الحبوبلغربلة،حوافذاتعريضةمناقيرلهالطعاميغربل

قصيرةمناقيرلهالبطوبعض.المياهمنوالقواقعوالحشرأت

لالتقاطأوالصخور،منالقشرياتصيدفىيستخدمها

حوافذاتطويلةرفيعةمناقيرلهالاخروالبعضالبرنقيل

بها.والإمساكالأسماكلصيدكالمنشار

منفذغيرريشهبجعلالبارد،الماءمننفسهالبطيحمي

منشمعيبزيتالريشلتدليكمناقيرهفيستخدمللماء.

الناعمالريشمنطبقةوتوجد.الذيلقاعدةعندغدة

العيدر-وزغب.الزيتيالريشتحتالزغبالمسمىالمنفوش

لغطاءكحشومشهورالعيدر-بطإناثمنمأخوذزغب

.لأسرةا

الطرأنلاتستطجعولكنهاميلادها،يوممندالعوميمكنهاالصغارمعظم

،اللونزاهىريشذات)الذكور(البطعلاجممعظم

ولكن.والبندقيوالأحمروالأزرقالأخضرألوانهتشمل

ومعظم،والأبيضالأسوداللونعليهايغلبالعلاجمبعض

وذلكالاختباءعلىيساعدهامما،اللونبنيةالإناث

الصغار.رعايةأوالبيضوضععندالمحيطةبالبيئةبال!متزاخ

البطحياة

تنجذبحيثالشتاء،خلالأليفهعنالبطيبحث

إلىعلجومهاالأنثىوتقودللذكور،الزاهيةللألوانالإناث

ترجعماوغالبا،الربيعفيالهجرةخلالالتكاثرأماكن

البطومقدرةفيها.فقستالتيالنديةالأرضنفسإلى

عامكلالأماكننفسإلىالعودةعلىالأخرىوالطيور

أماكنإلىوصولهاوبمجرد.السكنسلوكتسمى

عنهاويبعد،صغيرةمنطقةعنالذكريدافعالتكاثر،

.النوعنفمبىمنالأضىالأزواجأوالأضىالذكور

الاعشابأوالحشائشمنكتلةداخلعشاالأنثىوتبني

مننوعوهوالشهرمانويعشش.شجرةتجويفداخلأو

الأرنب.جحورفيالبط

رقيقهطيعةالاسغلالفك
ألاع!لىالقك

المناقيرولهذهضيقةطويلةمناقيرالغاطسللبط:البطمناقيرمننوعان

وعريضة.قصيرةمناقيرالسابحوللبط.السمكحسمكالأسنانيشبهما
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بيضة،ء-12بينماالبطت!%نثى.البطصغار

يتركهاوحمايتهلتدفئتهالبيضعلىالرقودفيتبدأأنوبعد

مدةبعدالبيضويفقس.الأخرىبالذكورللحاقالعلجوم

أسابئوشهر.ثلاثةبينتتراوح

أحياناتضعالرأسحمراءالشمالىالأمريكىالبطانثى

علىتعتمدعادةوهيالأخرىالأنواعأعشاشفيبيضها

صغارفمعظمبالصغار،والاعتناءالبيضلفقسالاخرالبط

.الجديدةالأمتتقبلهاولذلكمتشابهةتبدوالبط

علىوالحصولوالسباحةالعدوالبطصغارتستطيع

الفقس.منساعة36غضونفيبمفردهاالطعام

تبقيالأموالبطة.الأفراختسمىالبطصغارومجموعة

وتشمل.المطاردينمنحمايتهايمكنهاحتىمعا،الأفراخ

ومالكالمفترسةالطيورالبطصغارتهاجمالتىالحيوانات

وأحيانا،المائيةوالسلاحفالكبيرةوالأسماكالحزين

تنتهيلذلكونتيجة،وأخرىمجموعةبينالأفرأختختلط

يكونبينماصغيرا،ا-525يبيئبنسلالبطإناثبعض

بسرعة،البطصغاروتنموفقط.ثلاثةأوصغيرانلغيرها

فيالطيرانوتتعلمشهر،غضونفىريشهامعظمويتكون

أسابيع.وثمانيةخمسةبنيتراوحعمر

علىللحصوللايغطسالذيالبطيسمى.الطعام

الرطبة،بالنباتاتغالبايتغذىوهو.السابحبالبططعامه

،البرديوأوراقوالحشائ!شالمائيةالأعشابكبذور

التي،الأخرىالصغيرةوالحيواناتالحشراتأيضاويأكل

فيالغاطسالبطويتناول.تحتهأوالماءسطحفوقيجدها

والحشراتوالقواتعوالحبوبالجذورالعذبةالجاه

الينابيعقاعمنالصغيرالبرنقيلأووالبطليموس

بالقواقعالمالحالماءفيالسابحالبطويتغذى.والبحيرات

.النباتاتإلىبالإضافةالبحر،وبلحوالروبيانوالقشريات

والحشراتالصغيرةوالثماربالجوزالغاباتبطويتغذى

.والحبوب

غالبافتأكل،البحريالبطمننوعوهىالبلقشةأما

.العذبالماءوالمالبنالماءمنتصيدهاالتيالأسماك

الجاثمابط

آ!مياشرقيفىيوحداللاندرين.بط

سم(.05)واليابان

الذيلصلبالبط

الأمريكتينفىيوجد.القرمزيالبط

سم(.)43العربيةالهندوجرر

العذبالماءفيالغاطسالبط

الكرةن!ىفييوجدالكبير.النيروفى

سم(.05).الشمالي

مانلشصا

وآسياأوروبا!ييوحد.الشائعالشهرمان

سم(.06)

السابحالبط

الشمالىالكرةنصففييوجد.البركة

سم(.)07

البحربط

القطبفييوجدالصدر.حمراءبلقشة

سم(.)58الشمالي
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حوالىوتزنشيوعا،التجاريالبطأنواعأكثرمنالأبيضالبكيني

كجم..53

السرطانتلتقطالبحر،بطمنالأخرىوالأنواعالعيدرو

القاعوتحفر،والأعشابالصخورمنوالروبيانوالقشريات

كماوالبطلينوسالبحروبلحوالرخوياتالقواقععنبحثا

السمك.تصيد

يتركها،العشفيالبطأنثىترقدأنبمجرد.العادات

ريشه)يفقدلينسلخالأخرىرالذكوإلىلينضمالذكر

ريم!الذكريفقدفقطالانسلاخذلكوأثناء(،القديم

فيأخرىمرةوينسلخ.الطرانعنعاجزاويصبحالطران

الأنثىوتنسلخ.البراقالذكريلونهويسترد،الخريفأوائل

ريشها.كلوتستبدلصغارها،تفقسأنبعدأيضا

،الطيرانالصغارشعلمأنوبعدجديد،ريشنموبعد

الكبيرةالبحيراتعلىألممرابفىالبطيتجمع

إلىليهاجر،المحيطاتمنالضحلةالاماكنأووالمستنقعات

وأطويلةخطوطفىمايطيرعادةوهوالشتاء.تمضيةأماكن

مناطقالأسرابوتستخدم!7".شكلعلىتحثصكجلفى

تتوقفأنهاحتىعام،بعدعامانفسهاوالشتاءالصيف

البطبعضويطير.الطريقعلىالأماكننفسفيللراحة

منطويلةلمسافاتالاخرالبعضويطيرفقط،قصيرةلمسافة

يبعدالذيمشتاهإلى،القطيةالدائرةفيتكاثرهأماكن

.الجنوبإلىمتراتالكيلومنمئاتعدة

البطانواع

)مجموعات(.قبائلثمانىفيالبطالعلماءيصنف

الذيلمدببةوالويجونالبركةيشملالسابحالبط

الجناحأخضمروالحذفالبريالبطالرأسوالأصلع

والبطالجناحبنيوالحذفالجناحأزرقوالحذف

مادة،الضحلةالمياهفيتتقلبالطيوروهذه.المجرافي

قفزاتفيالماءمنتخرجوهى.القاعمنلتتغذىأعناقها

بقعلهالبريالبطماعداالسابحالبطوكل.لمسريعة

الجناخ.علىبيضاء

منتطور،سابحبطهوتقريباكلهالمنزليالبطإن

البكينيالبطيشملشميوعاالتربيةبطوأكثر.البريةالبركة

والكامبلالهنديوالعداءوالمسكوفيوالأيلسبوريالأبيض

الكاكى.

البوشاريشمل.العذبةالمياهفيالغاطسالبط

العرفوذوالظهرالمنسوجيوجدالبوشارومن.والنيروفي

مضمومةوأجنحتهالماءتحتيعوموهو.الحديديوالبط

أجنحةوله.الجسمجانبيعلىللخارجبارزةوأرجله

معظمأرجلمنالج!سممؤخرةإلىأقربوأرجله،قصيرة

بال!الشائعةوالأنواع.البريالبركةمنتطوراللنزلىالبطأنواعمعظم

والمتاجرالمطاعمالبطمزأرعوتمد.والأرحوانيالكاكيوالكامبلوالروين

الهمديالعداء:اليمينإلىاليسارم!تشملالأبيضالبكينىإلىضافة

المنزلي.بالبطوالمنازلالكبيرة



البريلبطا448

يجريالعذبةالمياهفيالغاطسوالبط.الأخرىالبطأنواع

الهواء.ليرتمثيالماءسطحعلى

والبطوالماندرين،الغابةبطيشمل.الجاتمالبط

شرقيفييعيشجدا،اللونزاهىبطوهو.الموسكوفي

وآسياإفريقيامنالاستوائيةوالمناطقالشماليةأمريكا

فىيجثمماعادةوهو.والجنوبيةالولمعطىوأمريكا

.الأشجار

والبطوالسكوتروالعيدرالبلقم!يشمل.البحريالبط

والبلقم!.العينينوذهبىالرأسوزغبيوالمهرجالذيلطويل

للإمساككالمنشارحوافوذاتوضيقةطويلةمناقيرله

،م55منأكثرلعمقالذيلطويلالبطويغطس.بالسمك

يستفادزغبأالعيدرينتجآخر.مائىطائرأيبذلكويفوق

وقدالشتاء.وملابس،الأسرةغطاءفيللحرارةكعازلمنه

أمريكا-شمالىمنالبائدالوحيدالبط-اللبرادوربطكان

بحريا.بطا

معتدلة.ووقفتهقصيرةمناقيرهكبير،بطالشهرمان

الصغارويغطى.متشابهريشلهماوالأنثىالذكروكلا

وإفريقيا.واسياأوروبافىيعيم!وهووأسود.أبيضزغب

الأجنحة.قصيرالبنيةثقيلبحريبطالباخرةالبط

الجنوبية.أمريكاجنوبىفييعي!

طويلريشذومستديرصغيربطالذيلصلبالبط

البطتوجيهفىالذيلري!يستخدم.الذيلعلىشوكي

يعيشالذيلصلبالبطمعظم.الطعامعنبحثاالماءتحت

والنوع.الجنوبيالكرةنصففىالعذبةالمياهمناطقفي

بذلكيسمىالذيالأحمر،الشماليةأمريكابطهوالشائع

البطأنمنوبالركم.اللابمالأحمرالذكرري!للوننسبة

حجمهيبلغبيضايضعأنهإلا،البطأصغرمنهوالأحمر

الدجاجة.بيضةحجمضعف

البطحماية

غذائهأماكنوفى،هجرتهأثناءالبريالبطمعظميصاد

،للمحمياتوكالاتعدةالبطتحمىواليوم.الشتوية

للصيادينيمكنالذيالعددالبلدانبعضفيالقانونوينظم

عندالبطحمايةفيالعالميةالمنتجعاتوتساعد،صيده

مناطقوتحمي.هجرتهأثناءالختلفةالبلدانفوقطيرانه

صناديقوتوضع.بالبطالمهتمةالبريةالهيئاتاللجوء

الشجريالبطلمساعدة،المنتجعاتبعضفيللتعشيعش

الشجرفيهايندرالتىالأماكنفىحفرفىالتعشيمقعلى

وأيرفعواأنأيضا،المنتجعاتمديريوبإمكان.الثقوبذو

جيدا،نباتياطعامأتنتجبطرقالمياهمستوياتيخفضوا

مناطقحمايةمنبالرغمولكن.للبطتعشيشوغطاء

للبط.كبيراتهديدايمثلالمستنقعاتاستنزاففإن،كثيرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الغابةبطةمجرفةأبو

البلقشةالإورة

التملئركةا

الحذفالريالبط

الذيلمدببةالأمريكيةالبريةالبطة

بطة،الويجونالعيدربطة

إفريقيافييعيش،البطأنواعأحدابياليط

-رماديبطوهو.الأرضيةالكرةمنالشمالىوالنصف

واحد.جرامكيلونحوووزنهسم05نحووطوله،بنى

بينأعشاشهويبنىبيضاء.نقطجناحيهعلىتوجد

يفئمن.والمستنقعات،الصغيرةالجزرفيالكثيفةالنباتات

شغذى.الباهتللاصفراريميلأبيضلونها،بيضة721-

المائية.النباتاتبأوراقرئيسىبشكل

إفريقيا.وفيالشماليالكرةنصصدييعيم!السطمننوعالبريالبط

بنى.-رماديريشالبطولهذا

تعي!التيالطيورمنكبيردعدداسمالعيدريط

الناعمبالريشمشهورةالطورهذهالبحار.مياهمنبالقرب

لصنعالري!هذااستخدامويشيعصدرها،حولالرقيق

.الأسرةوفرلقالوسائدأفخر

الشمالية.المياهفيشيوعاالعيدربطأنواعأكثريعي!

فيعادةويربىجرامينالكيلويقاربماالواحدةوتزن

علىأوالشواطئعنالبعيدةالجزرمثلمكشوفةمواقع

بالرخويات.أساساالعيدربطشغذى.البحيراتشواطىء

وظهرهلرأسهبينمااللونأسودالبطذكرمنالسفلىالجزء

ضاربغامقبنىفلونهاالأنثىأماقشدي،أبيضلون

الأنثىتضعوالأسود.البنيباللونينومخطط،للحمرة

زيتونيأخضرلونذاتبيضاتوستأربعبينماعادة

الشمالية.القطيةالشواطىءعدىا!للكالعيدرويعيعش.فاغ
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التفاعلطريقعنالكهرباءتنتجنبيطةاليطاردة

تسمىأكثرأووحدةمنالبطاريةتتكون.الكيميائى

الموادجميععلىخليةكلوتحتوي.الكهربائيةالخلايا

كهربائي.تيارتوليدمنتمكنهاالتىوالمكوناتالكيميائية

الخلايامن!جموعةإلىالواقعفيبطاريةمصطلحعويشير

يستخدمماغالباالمصطلحأنإلآ،ببعضبعضهاالمتصلة

الكشافاتفيالمستعملةكتلكواحدةخليةعلىللدلالة

الكهربائية.الأطفالولعباليدويةالضوئية

للطاقةمريحةمصادربمثابةالبطارياتتستخدم

،المذياعمثلالحولخفيفةالأجهزةتمدفهي.الكهربائية

تمد.الكهربائيةبالطاقةوالتلفاز،الصوتيةوالمسجلات

،المحركلإدارةاللازمةالكهربائيةبالطاقةالسيارةالبطارية

والغواصاتالفضاءسفنأيضاالبطارياتتمدكما

البطارياتتمدالتيار،انقطاعفتراتوخلالبالكهرباء.

والمعستشفياتالحرائقإنذاروأجهزة،الهاتفأجهزة

حالاتفىبالكهرباءالأسامميةالمبانيمنوغيرها

.الطوارئ

البطارياتأنواع

التىالبطارياتمنومختلفةعديدةالمصائأنواعاتنتج

ويحدد.الأساسيةتصميماتهاحعسبتصنفأنيمكن

بعضوتتوقف.المولدةالكهرباءكميةالبطاريةتصميم

العمل،عنالأوليةالبطارياتتسمىالتيالبطاريات

استهلاكبعدمنهاالتخلصويجبمفعولها،وينت!

استعمالإعادةويمكنلها.المكونةالكيميائيةالموادإحدى

بإعادةوذلكطاقتهانفادبعدالبطارياتمنأخرىأنواع

وأالثانويه،البطارياتالنوعهذامثلويسمىشحنها.

التخزين.بطاريات

محتوياتهاحمسبالبطارياتتصنيفأيضايمكن

داخلالكهربائيللتيارالموصلةالمادةوهىالإلكتروليتية

علىالأوليةالبطارياتأنواعمنالعديدوتحتوي.الخلية

موادهيئةعلىأو،جيلاتينيةموادهيئةعلىالإكتروليت

تحتويالتيالبطارياتهذهمثلوتعرف.المعجونتشبه

وتسمى.الجافةبالخلاياللانسيابقابلةغيرمكوناتعلى

لاحضائهاالسائ!ةبالخلاياالأوليةالبطارياتمنقليلةأنواع

البطارياتأنواعأكلبوتحتوي.سائلةكيميائيةموادعلى

سائل.إلكتروليتعلىالثانوية

البطارياتفمثلا،.متعددةأحجامفيالبطارياتتصنع

تزنالكهربائيةاليدساعاتفيالمستعملةالصغرمتناهية

تغذيالتيالضخمةالبطارياتأمافقط.جما،4حوالي

.متريطن.9،اإلىمايصلفتزنبالطاقةالغواصات

فيالبطارياتأغلبيصنعونالمنتجينفإنكل،وعلى

استعماليمكن،ذلكوعلى.محددةقياسيةأحجام

الجهاز.نفسفيمختلفةمصانعمنالمنتجةالبطاريات

فالخليةالمتولد.الجهدفيأيضاالبطارياتتختلف

اليدويةالضوءكاشمفاتفيالمستعملةكتلكالأولية

الثانوية،البطارياتأغلبأما.فولت5.1جهدها

21جهدهابطارياتفهي،السياراتفيوالمستعملة

فولت2ينتجمنهاكلخلاياستمنتتكونوهي،فولت

التوالي.علىببعضبعضهاومتصلة

الأوليةالجافةالبطارياتتعملكيف

الجافةالخلاياأنواعأكثرهيالأوليةالجافةالبطاريات

فيالبطارياتمنالأنواعهذهتختلفشسيوعا.الأولية

مكوناتفىجميعاتشتركولكنها،النواحيمنعديد

مكونانأوليةجافةبطاريةكلفيويوجد.معينةأساسية

منمختلفنوعمنقطبكلويتكون،القطبينيسميان

الفعالة.الكيميائيةالمواد

شحنفيالأقطاببينالموجودالإلكتروليتيتسبب

سالبة،بشحنة)المهبط(السالبالقطبوهوأحدها

الكاثود(أو)المصعدالموجبالقطبويسمىوالاخر

تعزيزاستصرارفيالإلكتروليتويساعد.موجبةبشحنة

القطين.عندتحدثالتيالكيميائيةالتفاعلات

الجافة،الأوليةالبطارياتمنرئيسيةأنواعثلاثةوهناك

القاعدية.الخلايا2-.الخارصين-الكربونخلايا-ا:هى

الزئبق.خلايا3-

التيالحجمالصغيرةالبطارية.الاستعمالاتمنالعديدلهاالبطاريات

.البطاريةبالطاقةالمعصمساعةتغذي،الصورةمقدمةفيالزرتشبه

اللازمةبالطاقةالسيارةتغدي،الصورةخلفيةفيالحجمكبيرة

لإدأرةتستعملالصورةفيالظاهرةالأخرىوالبطارياتلإدارتها.

منوالعديد،الأطفالولعبالصوتيةوالمسجلاتالراديو،أجهزة

.الأحرىالأج!ة
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جافةخليةأجزاء

موح!-قطص

للهواءمكان

أكسيدتاي

الممحير

وليتلكترإ

ورجماهـعلا

معديوأ

لأعلىاءلعطاا-

سمل!أءعطا

كرلودعمود

صل!الرعا

كرحاوية

السملىالعطهاء"
السالصكقور

تياراتولدالتيبالموادمملوءةالزسكسعموةمنتتكونجافةخلية

القط!لفسهالحموةجداريكونليمها.كيميائيلتفاعلنتيجةكهرلائيا

موحب.كقط!المركزعندالكرلودعموديعمل.للحليةالسالب

،الاستعمالاتمتعددة.الخارصين-الكربونخلايا

ووحدات،اليدويةالضوءكشافاتفيتستعملحيث

وفيالتصوير،وآلاتلأجهزةالكهربائيةالومضاتتوليد

لكلانشيهعمودأيضاالخلاياهذهوتصمى.الأطفاللعب

الخارصين.منعبوةداخلمصعممةوهيالجطف،

نفسهالوقتوفي،الخليةلمحتوياتبهاناءالعلبةوتستخدم

الموجودالكربونعموديعمل.السالبالقطببعملتقوم

نأإلا.الموجبللقطبتياركمجمع،الخليةمركزفي

ثانيمنخليطهيالموجبللقطبالمكونةالفعليةالمادة

مضغوطالخليطوهذا،الكربونومسحوقالمنجنيزأكسيد

فيالخلاياهذهفيالإلكتروليتويوجدالعمود.حول

وكلوريدألامونيومكلوريدمنيتكونمعجونصورة

والماء.الخارصين

مادةمنبشريحةوالموجبالسالبالقطبانيفصل

فيغمسهاممبقالتيالكربونأوالورقمثلمسامية

وهي،العازلالرقيقةالطبقةهذهوتسمى.الإلكترولي!

فيالتفاعلأومعاالاختلاطمنللأقطابالمكونةتمئالمواد

شأنهمنالاختلاطهذامثل.البطاريةاستعمالعدمحالة

،الأوانقبلالخارصينيالسالبالقطبتآكلإلى!ديأن

للبطارية.الافتراضىالعمرمنوالتقليل

عندماالكهرباءلتوليدالمؤديةالكيميائيةالعمليةتبدأ

القطبسطحعلى)+ل!(الخارصينمنذراتتتأكسد

إلكترونيتفقدعندماالخارصينذرةتتأكسد.السالب

بشحنةمشحونةتكونأي،متأينةفتصئكلندئذالتكافؤ

فولت9ريةبطاءجزاأ

قط!موححا-

!ولت5.1حليه

محدليةلفاله

القاع!عطاء

سالىقطص-

عزل

معدنيةقحة

السال!للقطب

51.حليةكلتولد،جافةحلاياستةم!تتكودفولت9بطارية

بالأخرىالواحدةالتواليعلىالخلاياتوصلالكهرباء.منلولت

البطارياتهذهمثلترود.لولت!المتولدالنهائيالحهديكونبحيث

بالطاقة.الراديوترانرستورأحهرة

التفاعللهذاالكيمائيةالمعادلةكتابةويمكن.موجبة

ل!ول-2،أ+++2خ:تيلاكا

السالبالقطبعنمبتعدةالخار!،أيوناتتتحرك

سطئالقطبعلىإلكتروناتهاتتركهذاوبتحركها

كبيراعدداالسالبالقطبيكتعسبهذاوعلى.السالب

منأكثرسالبةبشحنةمشحوناويصبجعالإلكتروناتمن

الآخر.القطب

فإن،خارجيةبدائرةالخليةوصلتماوإذا

خلالتمرالخارصينقطبلدىالمتوأفرةالإلكترونات

الإلكتروناتحركةوينئكن،الكربونعمودإلىالدائرة

الخليةإلىالإلكتروناتدخولوبعد.الكهربائىالتيارهذه

ثاليجزيئاتبعضمعترتبطفإنها،الكربونعمودعبر

وباختزال"02+".الماءوجزئيات"20،االاأ"المنجنيزأكسيد

أكسيديتكون(،للإلكترونات)اكتسابهاالموادهذه

+ه(:)-السالبةالهيدوكسيدوأيونات)302،)الاأ(،المنجنيز

ول20،42+02++مم!2--7ول302+2+ه-

شحنةاستهلاكلعمليةالثافيالنصفالتفاعلهذايمثل

أيوناتترتبط.ثانويبتفاعلمصحوباويكون،الخلية

بأيوناتالثانويالتفاعلهذافيالسالبةالهيدوكسيد

كلوريدإذابةعنتنتجالتي)4++لا(الموجبةالأمونيوم

الثانويالتفاعلعنوينتجالماء.فط4+ي!""احالأمونيوم

الماء.منوجزيئات)النشادر(،وللا""3الأمونيامنجزيئات

طريقهاعنالتيالختلفةالكيميائيةالتفاعلاتوتستمر

يستهلكحتىالكهرباء،الخارصين-الكربونخليةتولد



للقطبالمكونةالمادةهذهوبتآكلالمنجنيز،أكسيدثاني

توليديمكنهاولابالفعلاستهلكتقدالخليةتكونالموجب

خبط.قدبذلكوتكون،فعالةطاقة

.الأجهزةمنفوراالمستهلكةالخلاياإزالةويجب

بهاالإلكتروليتفإن،العملعنالخليةتقفأنفبعد

ثقبهفيويتسببجدارالعبوةفيتاكلإحداثفييستمر

إتلافإلىالبطاريةخارجالإلكتروليتتسربويؤدي

الجهاز.

الخارصين-الكربونخليةشحنإعادةيمكنلا

الأولية.البطارياتغالبيةشأنذلكفيشأنها،بفاعلية

عمريطلأنيمكنالبطاريةشاحنيسمىجهازوهناك

فاعليةإعادةإلىجزئيايؤديفهومحدود،لوقتالخلية

تيارإمرارعلىالبطاريةشاحنيعملالكهرباء.لتوليدالخلية

خلالالتيارلمرورمضاداتجاهفيالخليةخلالكهربائي

التفريغ.عملية

الخارصين،-الكربونخلاياتشبه.القاعديةالخلايا

السالبللقطبالمكونةالموادنفسنجدكليهماففي

كيميائيةبتفاعلاتالموادهذهتقوم.الموجبوالقطب

الجافةالأوليةالخلايامنالنوعينهذينأنإلا،متشابهة

النواحي.منعديدفييختلفان

منلممالبقطبعلىالقاعديةالخليةتحتوي

يتأكسدالذيالمساميالتكوينعليهيغلبالخارصين

-الكربونخليةفيالموجودذلكمنأسرعبدرجة

عنعبارةالقاعديةالخليةفيوالإلكتروليت.الخارصين

هيدروكسيدمركبعلىيحتويقويقلويمحلول

والرصاصالحمضتخزينبطاريةأجزاء

451البطارية

الخليةداخلالكهرباءالمركبهذاويوصل.البوتاسيوم

،الأمونيومكلوريدمحلول!نفاعليةأكثربدرجة

الخارصين.-الكربونخليةفيالخارصينوكلوريد

تيارتوليدمنالقاعديةالخليةالمواصفاتهذهوتمكن

-الكربونخليةمنأعلىبكفاءةيستمرعال

الخارصين.

فيللإضاءةممتازامصدراالقاعديةالخلاياتستخدم

خفيفةالتلفازوأجهزة،الحلاقةوألات،الدراجاتمصابيح

أكفأالخلاياهذه.الإلكترونيةالتخاطبوأجهزة،الحمل

الكهربائيةالأطفاللعبفياستعمالهاحالةفياقتصاديا

-الكربونخلاياعنالكهرباء،منعاليةكميةتتطلبالتي

شراوحبماأطولالافتراضيعمرهالأنوذلك،الخارصين

.مرات8و5بين

الخارصين،منسالبقطبذات.الزئبقخلايا

علىتحتويالزئبقيك،أكسيدمنموجبوقطب

إلىالخارصينويتحول.البوتاسيومهيدروكسيدإلكتروليت

زئبقإلىالزئبقيكأكسيدويتحول،الخارصينأكسيد

هيدروكسيدمركبيتبقىكماألاستهلاك،عمليةخلال

تغير.دونالبوتالمسيوم

خليةمنكلعنالمزايامنبالعديدالزئبقخليةوتتميز

جهديبقىفمثلأ،.القاعديةوالخليةالخارصين-الكربون

الأضىالأوليةالخلاياأنحينفيثابتاالزئبقخلية

هذهوتجعل.الاستهلاكعمليةخلالفيهاالجهدينخفض

مثلالحساسةللأجهزةملاءمةأكثرالزئبقخلاياالميزة

العلمية.والأجهزةالسمعمساعدات
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الثانويةالبطارياتتعملكيف

عكسبهايمكنبطريقةالثانويةالبطاريةصممت

الميزةهذهوتمكنالمضاد.الاتجاهإلىالكيميائيةالتفاعلات

الكهربائيةالطاقةنفادبعدبكفاءةالبطاريةشعحنإعادةمن

شيوعاالثانويةالبطارياتأنواعوأكثرتوليدها.يمكنالتي

هي:

حمض.-رصاصالتخزينبطاريات-أ

.كادميوم-نيكلالتخزينبطاريات2

!محمفتتكون-عاصرالتخزينبطاريات

وتحتوي،المقوىالمطاطأوالبلاسعتيكمنمصنوعإناء

قطبين،علىيحتويهيكلوكل،هياكل6-3على

صفائح.هيئةعلىأوشبكىهيكلعلىقطبكل

شكلع!الأقطابهذهمنل!صلالخارجيالهيكل

-الرصاصمبيكةمنمصنعةمثقبةمعدنيهع!فيحة

الشبكيةالهياكلهذهثقوبتعبئةتتم.الأنتيمون

النقى،الإسفنجيالرصاصمنبكتلالسالبللقطب

فىكمامتساويةمعسافاتعلىتوجدالثقوبوهذه

الموجودةالثقوبتحتوي.المنخلأوالمصفاةحالة

وهوعاص،الرأكسيدثانيعلى،الموجببالقطب

الرصاصعنصريارتباطعنناشئمركب

منيت!ضنالذيالإلكتروليتيحيطوالأكسجين

.بالأقطابوالماءالكبرشيكحمض

بينالتفريغعمليةخلالالكيميائيةالتفاعلاتتتم

الرصاصذراتتتفاعل.والإلكتروليقالقطبينمكونات

السالبةالكبريتاتبأيوناتالسالبالقطبعندالنقية

أيوناتمنكلتتكون.الإلكتروليتفىالموجودة403""

"++"،الموجبةالهيدروجينوأيونات،السالبةالكبريتات

ذراتوبارتباطالماء.فيالكبرشيكحمضإذابةعند

اثنينرصاصذرةكلتفقد،الكبريتاتبأيوناتالرصاص

الرصاصكبريتاتجزئيلتصبحالإكتروناتمن

القطبعندالكيميائيالتفاعليمثلوهذا"403؟ع".

طلاقي:السالب

!ط+--403-403؟!+ء2

منالرصاصذراتتفقدهاالتيالإلكتروناتتتدفق

الذيالجهازخلالالموجبالقطبإلىالسالبالقطب

أكسيدثانىجزيئاتوتلتقطالكهرباء.تياريستهلك

تتفاعلوالتيالموجبالقطبعمدالإلكتروناتالرصاص

الكبريتاتوأيوناتالهيدروجينأيوناتمعبالتالي

منكلالتفاعلهذاعنينتج.الإلكتروليتفيالموجودة

والماء.الرصا!ه!كبريتات

20؟!+++4+403-+س!2-02+2+403؟!

القطبعندتحدثالتيالتفاعلاتمنكلوبجمع

الذيالعامالتفاعلتمثيليمكن،السالبوالقطبالموجب

البطارية:استعمالخلاليحدث

لأ!+2420؟!ول4023-ط!2+02+4032

الماءويفتج،الكبريتيكحمضيستهلكذلكوعلى

الكبريتيكحمضيصبحوبالتدرج.البطاريةاستهلاكأثناء

الكيميائيةالتفاعلاتباستمراريةتسمحلابدرجةمخففا

الضرورية.

البطارية،شماحنباستعمالالبطاريةشحنإعادةويمكن

فعاليتهاالحمض-الرصاصبطاريةتفقدعمدماهـذلك

فتمرالإلكتروناتالبطاريةشاحنويدفعالكهرباء.لتوليد

عمليةخلاليتمالذيلذلكمضاداتجاهفيالبطاريةخلال

الكيميائيةالتفاعلاتعكسإلىالعملهذاويؤدي.التفريغ

البطارية.تفريغعمليةأتناءتحدثالتي

الشحن،عندتتمالتىالعكسيةالتفاعلاتهذهوتؤدي

كما.الأصليتركيبهاإلىللأقطابالمكونةالموادإعادةإلى

فيالكبريتيكحمضكميةزيادةإلىتؤديألها

توليدللبطاريةويمكن.الضروريالمستوىإلىالإلكتروليت

شحنها.إعادةبعدوذلكتانيةمرةالكهرباء

الكهربائيةالأجهزةالحمض-الرصاصبطارياتتمد

تمدأنهاكما.بالطاقةوالشاحناتالسياراتمنلكل

المستشفياتمنكلاأيضاوتمد،بالطاقةالغواصات

أوقاتفىبالكهرباء،الصحيالصرفمعالجةومحطات

.الطوارئ

بنف!تعملكادميوم-نيكلالتخزينبطاريات

ولكن،الحمض-الرصاصكبطارياتالعامةالألسه!

السالبالقطبيصنع.مختلفةكيميائيةموادفيهاتستعمل

نأكما،الكادميوممن،الكادميوم-النيكلبطاريةفى

ويستعمل،النيكلأكسيدمنيتكونالموجبالقطب

كإلكتروليت.البوتاسيومهيدروكسيدمحلول

كادميوم-النيكللبطاريةالكيميائيالتكوينيصمم

محكماالبطاريةمكوناتعلىالمحتويالإناءيكونبحيث

من-التآكليةالطيعةذاالإلكتروليتيمنعمماالهواء،ضد

النيكلبطارياتتستعملالميزةولهذه.الخارجإلىالتسرب

منوغيرها،الحدائقوآلاتالحفر،آلاتفيكادميوم-

أغلبفيالبطارياتهذهوتستعمل.الحملخفيفةالأجهزة

الصناعية.الأقمارأنواع

تاريخيةنبذة

أليسنادروكونتالإيطالىالعالميكونأنالمحتملمن

أواخرفيوذلكعمليةبطاريةصمممنأولفولتا

اختراعوعرف،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالتسعينيات
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منالبطاريةهذهتتكون.الفولتي)المركم(بالعمودفولتا

صاأقرمنكلأزوا!علىتحتويطبقةكل،طبقات

الاخرعنمنهماكلاويفصل،الخارصينوأقراصالفضة

ملحي.بمحلولمبللةالمقوىالورقمنشرائح

عامدانيال.ف.جونالإنجليزيالكيميائيصمم

علىدانيالخليةتحتوي.كفاءةأكثرأوليةخليةام836

منثباتاأكثرتيارتوليدتستطيع،للإلكتروليتمحلولين

الطيعياتعالماخترعأم،985عاموفيفولتا.تصميم

خليةوهي،ثانويةبطاريةأولبلانتجاستونالفرنسي

القرنمنالستينياتوخلال.حمض-الرصاصالتخزين

لكلانشيهجورجهوآخرفرنسيعالماخترصمعشر،التاسع

الجافةالخلايامنهاطورتالتيالاوليةالخلايامننوعا

حالئا.المستعملة

حجماأصغربطاريات،السنينعبرالعلماء،صمم

الكهربائيةالأجهزةمنالمتزايدةللأعدادقدرةوأكثر

الليثيومبطاريةخليةفإن،المثالسبيلوعلى،المحمولة

الزر،ببطاريةتسمىماغالباأنهالدرجةالصغرفىمتناهية

.أخرىمنفردةخليةأيةمنأعلىجهدتوليدتستطجعوهي

قطابوصفهالليثيوممعدن،البطاريةهذهفييستعمل

منواحدمنيصنعأنفيمكن،الموجبالقطبأماسالبا.

الليثيومخلاياتستعمل.المؤكسدةالمركباتمنالعديد

ومنظماتالتصوير،والات،الإلكترونيةالحاسباتفىغالبا

.والساعات،القلبضربات

-الرصاصالتخزينبطاريةأيضاالباحثونصمم

تسمىلاخروقتمنالماءإضافةإلىتحتاجلاالتيحمض

محكمةوهي،لصيانةتحتاجلاالتيالبطاريهالبطاريةهذه

إلىالغازاتلتسريبأمانصمامعدافيماتماماالإغلاق

البطاريةمنأطولافتراضيعمرلهاالبطاريةهذه.الخارج

المزجزجةأقطابهالأنذلكحمض،-رصاصالقياسية

هذهقصدير.-كالسيوم-الرصاصسبائكمنمصنعة

استعمالهاعدمحالةفيالبطاريةتفريغفيتتسببلاالمواد

سبائكفيهاتستعملالتيالبطارياتفىالحالهوكما

أنتيمون.-الرصاص

الكيمياءالكهرباء،،الكهربائيةالدائرةأيضا:انظر

الوقود.خلية؟الكهربائيالتحليلبمالكهربائية

!كلبرة!جذورالح!رمننجماتالحلوةاليطاول

أمريكافيأولأتنموكانتالحلوةالبطاطاأنويعتقدأكلها.

غذاءوتعتبر،العالمأنحاءكلفينجدهاوحالياالجنوبية

نباتمعالحلوةالبطاطاتتشابهوقد.كثيرةبلدانفىمهما

إلىيختمياليامنباتأنغيرجذورهما،لسماكةنظرااليام

.نبات،اليامانظر:.مختلفةعائلة

منوافرةكميةعلىالحلوةالبطاطاتحتوي

وأطازجةإماوتباع)ج(،و)أ(وفيتامينيالكربوهيدرات

علفاتستخدمكذلك،مجففةأومجمدةأومعلبة

والنشا.الكحولإنتاجوفيللحيوانات

والألوانوقشرتها.الحلوةالبطاطالبألوانوتتنوع

وبعض.والأبيضوالأصفرالبرتقاليهىللبالمألوفة

رطب،بلبتكونوالجيوبلالبورتوريكومثلأنواعها

الجيرسىمثلجافالبهايكونالأخرىوالأنواع

.والتراياف

رمليةتربةفىالجذوربدفنعامةالحلوةالبطاطاتزرع

مدةمحميةبيوتداخلالخشبنشارةفيأوودافئةرطبة

وتبدأزراعتها.موسمقبلأسابيعوستةأربعةبينتتراوح

منالطعومهذهوتقطع.بمالطعمتسمىبراعملإنتاجالجذور

سم4.إلىسم03مسافةعلىالحقلفيوتزرعالجذور

بينهاتتراوحمنفصلةصفوففيبعضا،بعضهاعن

الاستوائيةالمناطقوفي.سما02-سم09منالمسافات

النبتة.كرمةمنمقطوعةعقلباستخدامعادةتزرع

الصقيعمشكلةلاتوجدحيثالاستوائيةالمناطقفى

عشرواثنىأشهرسبعةبينتتراوحمدةالتربةفيالنبتةتبقى

موسمبدايةقبلالإنتاجفيجمعالباردةالبلادفىأماشهرا.

حرارةفيويخزنجزئيا()يجففيعالجحيثالصقيع

علىوالتخزينالمعالجةوتساعد،م61و13بينشراوح

موسميخلالللتسويقوصمناسبفيالبطاطابقاء

والربيع.الشتاء

فيانتشاراالخضراواتمحاصيلأكضصاليطا!ى

لهاوالبطاطس.الأغذيةأهممنواحدةأنهاكما،العالم

.الدولمعظمفيوتزرععاليةغذائيةقيمة

مقليةأومسلوقةأومشوية،عدةبطرقالبطاطستجهز

ومعالسمكأواللحممعتقدمأنهاكما،مهروسةأو

بتجهيزالأغذيةصانعوويقوم.الأخرىالخضراوات

لعملالتحضيرسريعمسحوقهيئةعلىالبطاطس

معلبويقومكما.الأخرىوالأصنافالمهروسةالبطاطس

وأمهروسةبطاطسهيئةعلىالبطاطسبتعليبالأغذية

التىالأخرىالمنتجاتبعضوهناك.مطبوخةأوحساء

المشروباتتشملوهيمكوناتهافىالبطاطستدخل

فيتستخدمالنشامنخاصةوأنواعاوالدقيقالكحولية

الصناعة.

مواد%02وماء08%نحوعلىالبطاطستحتوي

ويكونالصلبةالموادمن85%مايعادلالنشاويكون.صلبة

منالعديدعلىتحتويوالبطاطس.الباقيةالنسبةالبروتين

والثيامين،،لريبوفلافينوا،سينالنيا:منها،ميناتالفيتا
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!يهدتاكا

روزوايت

شصسركيحيبيك

سنتياكرد

!

اسود!در

سيترا

لكليربا

دلر!صشيرآ

.عديدةلطرقتحصرأدريمكنالغدائيةالأطعمةأهممنالبطاطس

أنواعمنمئاتعدةلينمنالشائحةالأنواعلعضالصورةوفي

البطاطص.

مثل،المعدنيةالأملاحبعضعلىتحتويكما.جوفيتامين

،والبوتاسيوموالفوسفور،،والمغنسيوم،يدوالحد،الكالسيوم

يت.لكبروا،يوملصودوا

الربدةإليهاأضيفتإذاإلاالبدانةالبطاطستسببولا

درنةأنالمعروففمن.الحمضىالكريمأوالصلصةأو

225إلى17.تزنالتيالحجماالمتوسطةالمشويةالبطاطس

.حراريسعر1..منأقلعلىتحتويجم

عبواتفيالبطاطسبتعبئةالبطاطسمزارعوويقوم

ويبلغالأكيطس.تسمىكجم45منهاالواحدةتزن

متريطنمليون027نحوللبطاطصالعالميالإنتاج

وتليها،للبطاطسالمنتجةالدولالصينوتتصدرسنويا.

أوكرانيا.ثمالأمريكيةالمتحدةفالولاياتبولنداثمرومميا

أنحاءجميعفيالبطاطسمنالأصنافمئاتتزرع

ينتجالذيهوالأصنافهذهمنقليلاعددالكن،العالم

نأنجد،الصناعيةالدولمعظموفي.المحصولمعظم

يشملللبطاطسالسنويالإنتاجمن8%0منمايقرب

عنالدولمعظمفىإحجاموهناك،أصنافعشرةنحو

الحديثةبالأصنافالمعروفةالقديمةالأصنافزراعةتغيير

معظملاتزال،المتحدةوالولاياتهولنداوفي.وألمحسنة

هولندافيفهناككبير،نطاقعلىتزرعالقديمةالأصناف

الولاياتوفي،أم019عامفيأدخلالذيبنتيالصنف

الذيبيربانكراسيتالصنفيوجدال!مريكيةالمتحدة

كنجالصنصالمتحدةالمملكةوفي،أم098عامفىأدخل

تلكومازالتم2091عامفيأدخلالذيإدوارد

فترةوحتى.والسائدةالمنتجةالأصنافأهممنالأصناف

منوماجستيكإدواردكنجالصنفانكان،السبعينيات

ومنذ.الأهميةحيثمنالشهيرةالأصنافأهم

كراونبنتلاندالجديدانأصنفانأأصبحالسبعينيات

01من9ألمانياوفي.الشائعةالاصمافمنبيبروالماريس

القرنمنوالستينياتالخمسينياتخلالتطورتأصناف

العشرين.

نباتمنتؤكلالتيالأجزاء.البطاطسنبات

الأرضتحتتتكونالدرناتتسمىنمواتهيالبطاطس

6-3نحوتنتجعالبطاطعرنباتاتومعظم.أصسيقاناعلى

الصنفحعسبدرنة02-01نحوينتجوبعضها.درنات

وأمستديرةتكونوالبطاطس.والتربةالجويةوالظروف

فيسما5منأكثرإلىمموهايصلوقد،صلبةليضية

قشرتهاأماكجم،51.إلىالحبةوزنيصلوقدالطول

بيضاءأوورديةحمراءأومحمرةبنيةأوبنيةرقيقةفهي

أبيض.للدرنةالداخلياللونويكون

فالجلد.الطبقاتمنالعديدعلىالدرناتوتحتوي

التيالقشرةهيالتاليةوالطبقةالبشرةيسمىالخارجي

والطقةالنشا.وبعضللبروتينتخزينكمنطقةتعمل

منالنشاتستقبلوهيالوعائيةالحزمباسمتعرفالثالثة

الوعائيةالأحزمةمنالنشايتحرك.والساقالنباتأوراق

البرنشيميةالخلايامنتتكونالتىالمحيطةالأنسجةإلى

فىللنشاالرئيسيةالتخزينمناطقوهىاللحميةأو

منيتكونومعظمهالنخاعيسمىالدرنةومركز.الدرنة

الماء.

سيقانمنيتكونالتربةسطحفوفالناميالنباتوجزء

نباتاتوتنمو.داكنةخضراءخشنةوأوراقمتباعدة

وأزهار.سم21.-09نحويبلغارتفاعإلىالبطاطس

وأأرجوأنيةأوورديةحمراءتكونقدالبطاطسنباتات

نموبدايةمنأسابيعأربعةإلىثلاثةبعدتظهروهيبيضاء

البطاطسنباتاتأزهاروتكون.التربةسطحفوقالنبات

وكل،الصغيرةالخضراءالط!اطمتشبهالبذورالتيكرات

والعلماءصفراء.بذرة003نحوعلىتحتويبذريةكرة

منجديدةأصنافإنتاجفيالبذورهذهيستخدمون

البطاطس.نباتات

كلالبطاطسزراعةإعادةحط.البطاطسزراعة

بعدتموتالنباتاتلأنوذلك،الربيعفيوبخاصةعام

التيالمناطقفيالبطاط!رزراعةوتنجح.الدرناتنضج

.م02وامءحوالىبينعادةالحرأرةدرجةفيهاتتراوخ

صغيرةكاملةدرناتيزرعونالبطاطسمزارعيمعظم

الكاملةوالدرناتجم،4.نحوتزنمجزأةدرناتأو

وكل.البطاطستقاويتسمىالمجزأةالدرناتوقطع

تكون)برعم(واحدةعينالأقلعلىبهايوجدالتقاوي
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بينالمسافة.وتتراوحالنباتاتبينسم05إلىاءمسافة

البطاطسمزارعوويستخدمسم،09و75بينالخطوط

واحدهكتارلزراعةالتقاويمنمتريةأطنان3-5.1نحو

.الأرضمن

)طفالية(طينيةرمليةتربةفىجيداالبطاطستنمو

والتربةالطنيةالتربةبينبناؤهايتباينالتربةمننوعوهي

وجيدةالتهويةجيدةالتربةهذهتكونأنويجب.الرملية

بعزقأحياناالمزارعونويقوم.بالأسمدةوغنيةالصرف

تهويةعلىالعزقيساعدحيث،الناميةالنباتاتحولالتربة

منبجزءالناميةالدرناتوتغطيةالحشائشوقتلالتربة

هماللعزقأساسيتينطريقتينالمزارعونويستخدم.التربة

أكثرالتكويمطريقةوتعتبر،التسويةوطريقةالتكويمطريقة

عزاقةالمزارعونيستخدمحيثالمستخدمةالعزقطرق

نأوالواقع.البطاطستقاويعلىصغيرةكوماتلتكوين

تحمىسم،2ا-.5نحوارتفاعهايبلغالتيالكوماتهذه

التسويةطريقةأما.الصقيعأوالشمسلسعةمنالدرنات

المزارعونفيهايزرعالتيالمناطقفيالغالبفيفتستخدم

بطنفيالزراعةتتمحيثالتربةفيعميقةالبطاطستقاوي

نموتقدممعتدريجئابملئهاالمزارعيقومثمالخطوط

.النباتات

بعضفإنالبطاطعي!،نباتمنالأزهارتساقطبعد

كيميائيةبموادعديدةمراتالأوراقبرلق!ومونالمزأرعين

المزارعونيقوموأحياناحصادها،بعدالدرناتإنباتلمنع

النضج،مرحلةإلىالنباتاتتصلأنقبلالأوراقبإسقاط

والصقئأقبلالبطاطسحصادمنيتمكنواحتيوذلك

.بالامرأضاللإصابة

يستخدمونالتجاريةالبطاطسمزارعيمعظمالحصاد.

تخرجالالاتوهذه.محصولهملحصدالحصادآلات

تضعثم،التربةعنالدرناتوتفصلالأرضمنالنبات

بحصادالحصادآلاتوتقوم.الشاحناتفيالبطاطس

إلىتنقلثمالبطاطستجمعواحد.وقتفيخطوط4-2

الدرناتوتستبعد.للشحنوتعبأتغسللكيالتعبئةمكان

حعسبتصنفذلكبعد،بالأمراضوالمصابةالمجروحة

أماكنإلىمباشرةالبطاطسبعضويشحن.الحجم

يخزنالبطاطسمعظمولكن،البيعمحلاتإلىأوالتصنيع

بين4تتراوححرارةدرجةفيالخازنفيالوقتلبعض

إلىتصللفترةتسوقأنالخزنةللبطاطسويمكن.مأو.

الحصاد.بعدعام

البطاط!نباتاتيهاجم.الحشريةوالافاتالأمراص

والبكتيريةالفطريةالأمراضوتشمل.الأمراضمنالعديد

الحلقىوالعفنالأرومةوفطرالمتأخرةاللفحةمرضمثل

مر!،الفيروسيةالأمراضوبعض)التبقع(،الجربو

مير

كل!كبروحصي
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وتعبأجيداتعسلتم،التغليصحظيرةإلىترحيلهايتمحيتأحتحاحةالىأساآشتحملهاالحدوروتمطهعاجطاط!اتحصد،أعلاهالبطاطسحصادة

.المستودعاتديتحزدأووتشحى

الموازييك()مرضالبطاط!وفسيفساءالأوراقالتفاف

المغزلي.والتدرن

النباتاتتعفيرأوبرش!المتأخرةاللفحةمرضمقاومةيتم

الأرومةفومقاومةيمكنحهيئعلى،خاصةبمبيدات

الحلقي،العفنمرضأما.سليمةتقاوبزراعةجزئياوالجرب

منأيةخاتقاوزراعةهيلمقاومتهالوحيدةفالطريقة

البطاطسزراعةمجالفىالرائدةالدول

المتريبالط!البطاطسإنتاج

...............الصين

متريط!005.372332

..............هروسيا

متريط!36؟193).00

...........لولمدا

متريط!/000.13527

........المتحدةالولايات

متريطن107.91).00

........أوكراليا

!تريط!005589.8.1

ا......الهحد

متريطن00557415

ا....ألماليا

متريطر01لأ971،د..

....البيضاءروسيا

متريط!0054475.9

...هولندا

متريط!)8617لا005

...المتحدةالمملكة

!زيط!/2727لأ...

-------أح!!49لعامقامالأ

ى!الرراعةوورارة،المتحدةللأمالتالعةوالرراعةالاعديةممظمةالمصادر

.المتحدةالولايات

وسيلةأفضلفإنالفيروسيةللأمراضوبالنسبة.الأمراض

منمصابةدرناتأونباتاتأيامشبعادهيعليهاللقضاء

مصابة.غيرتقاوزراعةوكذلكالحورل

البطاطسنباتاتتهاجمالتىالرئيسيةالحشرأتتشمل

كولورادووخنفساءالبرغوثيةوالخنافسالنباتقمل

درناتوتصابالنطاطة(.)الحشرةالبطاط!روفراشة

ودويدةالقارضةالدودةمثلمختلفةبحشراتالبطاطمر

تتغذيالتيوالحشرات.السلكيةوالديدانالبطاطس

شرطريقعنعليهاالقضاءيمكنالبطاطسشاتات

تمتصحيثالزراعةوقتالخطوطعلىالحشريةالمبيدات

وهذه.والأورأقالسيقانإلىوتنقلهاالمبيداتهذهالجذور

بأوراقتتغذىالتيالحشراتتقتلالحشريةالمبيدات

.النبات

الأخرىالحشريةالمبيداتبعضرشيتمأنويمكن

التيالحشراتمكافحةيمكن،كماالأوراقعلىمباشرة

علىالحشريةالمبيداترشطريقعنالدرناتتصيب

الزراعة.قبلالتربة

تاريخيةنبذة

معظمويعتقد.الجنوبيةأمريكافيالبطاطسظهرت

منظهرتالبطاطسأنبالبطاطمم!والمهتمينالمشتغلين

قاموقدوبيرو.وتشيليبوليفيافيزرعتنباتيةأنواع

عام004منأكثرمنذالبلادتلكفيالموجودونالهنود

هذهومنالأنديز،جبالأوديةفيالبطاطسبزراعة

خفيفةدقيقةمادةالإنكاقبائلمنصةإلهنودالبطاطس

فىالقمحمنبدلأالمادةهذهواستخدمواشونو،تسمى

أكلمنأولالأسبانالمستكشفونوكانالخبز.عمل

إلىالأسبانيونأحضرهاوقد،الأوروبيينمنالبطاطصر

وفي.الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصففيأوروبا

البطاطسالإنجليزالمكتشفونأحضرتقريبا،الوقتنفس

-

-
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بصورةنمتحيثأيرلنداإلىنقلتومنهاإنجلتراإلى

بعضفيتعرفالبطاطسأصبحتالحقيقةوفي.جيدة

لاعتمادنظراالأيرلنديةالبطاطسباسمالغربيةالبلدان

غذائهم.فيالبطاطسعلىالأيرلنديينمنالأكبرالجزء

الشماليةأمريكاإلىانتقلتقدالبطاطستكونوربما

تصبحلمولكنها.الميلاديعشرالسالغالقرنبدايةفى

الأيرلنديونالمهاجرونأحضرهاحتىمهفاغذائئامحصولأ

.ام971عامنيوهامشايرفىاستقرواحينمعهم

شحفقد،المتأخرةاللفحةبمرضللإصابةونتيجة

مأ845عاميبينالفترةفىبأيرلنداالبطاطسمحصول

نتيجةأيرلنديألف75.نحوماتفقدلذلكم،1847و

الالافمئاتغادركما،الجوعأوبالأمراضالإصابة

.المتحدةالولاياتوبخاصةأخرىبلادفىواستقرواأيرلندا

الغذاءتصنيعفىحدثالذيالتقدمعننتجوقد

حيثواسئللبطاطسالستخدأمالعشرينالقرنخلال

المقرمشة.والبطاطسالشيبسمنتجاتفيأدخلت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

نبات،الليلظلألحلوةالبطاطا

الفطرياتمبيدلوثر،بيربانك

نباتالمغد،كولورادوبطاطسخنفساء

النشاالدرنة

باعتبارهاشاعتالمصورةالبريديةالبطاقات

بقليلام009سنةبعدللاتصالسريعةرخيصمةوسيلة

فيبسيطةبريديةبطاقةأولبأسترالياصدرتوقدجدا.

بطاقةلأولتارلحاسمتحديديمكنلاأنهغير،ام986

المصورةالبريديةالبطاقاتلأنوذلك،مصورةبريدية

للبطاقاتالزخرفةاضيفتحيثتدريجيا،تطورت

البطاقةمنواحدجانبكان،الأصلوفي.البسيطة

البريد،وطابعللعنوانالاخروالجانب،للرسالةيستخدم

أحياناتستخدمكانت،البطاقاتمنالرسالةجانبوفي

أكبرصارتثمللزركشة،متعددةصغيرةتصميمات

فراغإلابهايتركلمبعفالبطاقاتأنحتىتدريجيا،

تسعينياتفىللبطاقةالشائعةالأشكالومن.للرسالةصغير

منومشاهدتحياتيحملكانماالتاسئكلشرالقرن

أكشصجذابةالبطاقاتأصبحتثم،للعطلاتمنتجع

العشرينالقرنفيهوسإلىالبطاقاتجمعوتطورفأكثر،

قدتصميمبأيبطاقاتهميزينونالناشرونفهرع،الميلادي

.المبيعاتيشجع

النظمتغييراتعننتج،العشرينالقرنأوائلوفي

إلىمإلالتفاتالبريدبطاقاتإلىجديدةنظرةالبريدية

رسالةإلىالبطاقةجانبيأحدخطقسمفقد.المقسمالظهر

تحتلأنيمكنالانالصورةفإنولذا،للعنوانومناطق

بأكمله.الاخرالجانب

علامةام419فيالأولىالعالميةالحرباندلاعوكان

ذلكفحتى،المصورةالبريديةالبطاقاتإنتاجعهدلنهاية

أنتجواقدالألمانمنالمهرةالطباعةرجالكان،الوقت

نأوبعد.كثيرةأقطارفيللتوزيعجودةذاتملونةبطاقات

البريديةالبطاقاتتسترجعلمام189فيالحربانتهت

،زادتالبريديةالرسوملأنذلكقط،الأولىشعبيتها

وسيلةأفضلباعتبارهتدريجيامكانتهالهاتفوأخذ

نأمنالرغمفعلى،حالأيةوعلى.العاجلللاتصال

اليومية،للاتصالاتجداكثيراتستخدملمالبريدبطاقات

بأنهاوالإجازاتالأعيادخلالشعبيتهاتؤكدظلتأنهاإلا

.والأقاربللأصدقاءموجزةرسائللإرسالوسيلة

السبعينياتفيمجددأالناسمنكثيراكتشفوقد

نإحيث،الأولىالمصورةالبريديةالبطاقاتروعة

الأولىالهوسموجةخلالأنتجتالتيالمجموعات

أصحابها.ماتأنبعداسموقإلىنزلتالبريد،لبطاقات

لم!بر*لىلا!%!بناأئم*؟؟لمئمعه\،؟!ح!بر!ير!لم!1المج!ص!7ءكاعء-؟بن

الممدكةفيوالأعيادالأفراحمناسباتفيالشائعةالقهوةدلات

البريدية.البطاقةهذهأبعادتشكلالعربىالخليجودولالسعوديةالعربية
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شعبيتهاالبريديةالبطاقاتجمعلهوايةأصبحلذلكونتيجة

جديد.من

ذاتالأولىبالبطاقاتيهتمونجامعيهامنوكثير

معينة،أشكالفيويتخصصونوحدها،العاليةالجودة

المنآشباتبطاقاتأو،اعرىواالمدنمناظرتشملوهذه

والملاحةالحديديةالسككأو،السياسيةوالدعايةالقومية

جديدةإصداراتأو،السياراتوقيادةوالطيرانالبحرية

المسرحنجومأو،مشهورةولوحاتإعلانيةلملصقات

الملكية،والشخصياتالأحداثأو،المعارضأووالسينما،

والبدعة.،والتحيةالهزلوبطاقات

الأولى،المصورةالبريديةللبطاقاتتخفيضاتوهناك

وقد،والمتخصصةاعموميةاالمزادأتأصحابيعقدها

وفىالجمعهواةمجلاتحلالمنالمتعاملونيتعاقد

.كثيرةدولفىبانتظامتعقدالتىالمعارض

تقدمأو،خاصةمناسباتإلىتشيرالثهئئلأيطاقات

يتلقونها.الذينأ!لأشخاصصداقةعنتنموتحاياتهاني

فىتجاريافالنتينمرةلأولالقديصرعيدبطاقاتإنتاجظهر

فيميلادعيدبطاقةأولوصنعت.أم008عامفىأوروبا

.دجونالبريطانيالفنانوكانام،843عامفيلندن

أج!أ!ئبمابن!3

وقدوالتمار،الألوانالختلفةالححيلةالورودم!تتألفبريديةبطاقة

الأعيادمناممباتدىالشرينالقرنمنالأخيرالريعفيشاعت

لأفراخ.وا

كول،هنرييدعىحكوميلموظفابتكرهاقدهورسلي

البطاقةتلكمننسخةألفلماصدارلندنيةشعركةوقامت

خاصةمناسباتفيالتهنئةبطاقاتإرسالوأص!وبيعها،

الانتشار.واسعةعادة

القديس.عيد،فالنتينالميلاد؟عيدأيضا:انظر

بشراءلحاملهاتسمحبلاستيكيةبطاقةالافتمانلطاف

بالدين.الاجنبيةالعملاتوأحيانا،والخدماتالبضائع

والشركات،والمطاعم،أغنادقوا،المحلاتمنكثيروتقبل

.البطاقاتبهذهالتعامل،العالممستوىعلىالتجارية

هذهلحاملىبالحسابشهريةفواتيرماتقدموعادة

حينئذفإنهمالسداد،تأجيلأرادواماوإذا،البطاقات

يسدد.لمالذيالحسابعلىعاليةفوائديدفعون

وغيرها،والفنادق،التجزئةمحلاتبعضوتصدر

منافذهافىلا!متخدامهابطاقاتالتجاريةكاتا%من

أولىالكبرىالأمريكيةالشركاتأصدرتوقد.فقط

سبيلعلىالسداد،لتسهيلأم029عامالبطاقات

أستحدثعندماأم،059عامومنذفنادقها.في،المثال

منفذ،منأكثرفىلامشخدامهابطاقةأولداينرزنادي

ومنومنتشرا.شائعاأمراالبطاقاتهذهاستخدامأصبع

الدوليالمعستوىعلىقبولأالائتمانيةالبطاقاتاكثربين

هذهأصدرتفقد.كاردويوروكاردوماسترفيزا،بطاقة

كثيرفيالائتمانيةالبطاقاتمنالملايينمئاتالهيئات

اجلدان.امن

حسابه.ورقمحاملهااسمالائتمانيةالبطاقاتوتحم!!

التيالدفعتسهيلاتخدمةمنالبطاقةهذهحاملويستفيد

الائتمانيةالبطاقاتتقبلالتيالهيئاتوتستفيد.لهتوفرها

الإصدارجهاتتستفيدكما،التجارينشاطهازيادةمن

ومن،تدفعلمالتيالحساباتعلىالعاليالفائدةسعرمن

النقديوجهالأحيانبعضوفيوعمولاتها،مصاريفها

مماأكثرشراءعلىالأفرأدتغريلأنهاالائتمانيةللبطاقات

.يحتملون

-؟هـ،944-؟)الحسنأبو،بطالابن

البكريبطالبنخلفبنعليأبوالحسنأم(.570

.محدث،علامة.اللجامبابنويعرفالبلنسىثمالقرطبى

بنويونسعفيفوابنالطلمنكيعمرأبيعنأخذ

العلمأهلمنلم"كان:بشكوالابنقال.وغيرهممغيث

صحيحشرح،التامةالعنايةبالحديثعني،والمعرفة

لم".عنهالناسرواهأسفار،عدةفيالبخاري

وكتاببمالحديثفىالاعتصامأيضا:مؤلفاتهومن

والرقائق.الزهدفى



945البطالة

أنهرغمعملأ،يجدلاادذيادشخصحالةاليطالة

أولئكلايشملالبطالةومصطلحبجد.عنهيبحث

وأالسنتقدمبسببعملعنلايبحثونالذينالأشخاص

إعاقة،بسببأوجسمانىأوعقليبمرضإصابتهمبسبب

وأبالمدارس!ينتظمونالذينالأشمخاصلايشملكما

يصنفونالأشخاصهؤلاءفمثل.المنزليةبالواجباتيقومون

العاملة.القوىخارجأنهمعلىعامبشكل

الفردمنلكلكبيرةمشاكلعلىالبطالةتنطويوقد

ويمكنمفقودا،دخلاالبطالةتمثلللفرد،فبالنسبة.والمجتمع

أما.الذاتاحترامفقدانإلىمافترةفيالبطالةتؤديأن

إلىتؤديأنيمكنالبطالةفإن،للمجتمعبالنسبة

إلىتؤديالحالاتبعضوفى،العامالإنتاجفيالانخفاض

بالمجتمع.ضارسلوكأيأوالإجرام

تعمللاعندماالعاديةالبطالةتحدث.العاديةالبطالة

بقدرالوظائفتوافرتوإنحتى،بكفاءةالعملأسواق

وظائفهمتركواالذينالعمالتشملالبطالةهذهمثلكبير.

كما.جديدةوظائفعلىيحصلواولمفصلوأالذينأو

كناللاتيوالنساءالسنصغارمثلأخرينأشخاصاتشمل

بدأنولكنوظائفلهنتكنولممنازلهنفييعملن

قصيرةالبطالةالبطالةهذهوتسمى.الانعنهاالبحث

الأمد.

يحدثالعاديةالبطالةمنآخرنوع.ا!لوسميةالبطالة

خلالعمالهاعددخفضفيهايتمالتيالصناعاتفى

والبناءالغذائيةالصناعاتمثل،عامكلمعينةفصول

شمتاءبفصلتتميزالتىكنداذلكومتال.السفنوصناعة

منهاأكبرفيهاالموسميةالبطالةتكونلذلكوبارد،طويل

دفئا.الأكثرالبلدانفي

مهاراتتكونعندماتحدث.الهيكليةالبطالة

الوظائفمعتتناسبلاعملعنيبحثونالذينالأشخاص

فىعملعنالبناءعماليبحثأنذلكومثال.المتوافرة

وأالسكرتيراتفينقصمنالعملسوقفيهيعانيوقت

أناساالهيكليةالبطالةتشملكما.الحاسوبمبرمجيفي

الوظائفتتوافربينماالوظائففيهاتقلمناطقفييعيشون

البطالةالهيكليةالبطالةتشملكما.أخرىمناطقفي

وسائلأوآلاتأومنتجاتتطويرتنئكلنالتيالتقنية

جديدةمهاراتإلىيحتاجالتطورهذامثل.جديدةإنتاج

العملفرصعددالحالةهذهفيلايقلوقد.العمالمن

بسرعةينموربمامعينةمهنفىالوظائفعددلكن،المتاحة

يضمحل.وربماغيرها،فيمنهأقل

عامانخفاضعنتنجموهي.الطلبنقصانبطالة

يصئالإنفاقعندماهذاويحدث.الع!العلىالطلبفي

ي!جأ،السلعتروجلافعندماجذا.للمجت!!ليلاالكلى

بها.العاملينوعددإنتاجهاخفضإلىالمصانعمنكثير

بنفسالاحتفاظللصناعاتيمكنفإنههذا،عنوبديلأ

منكلتخفيضمعولكنوالتشغيلالإنتاجمنالمستوى

والأجور.الأسعار

الدورية،البطالةأيضاتسمىالطلبنقصانوبطالة

،الاقتصاديالنشاطفيهاينخفضفتراتفىتحدثحيث

الرواجازديادفتراتفيتحدثأنأيضايمكنولكنها

منأكبربمعدلتزيدالعمالأعدادكانتإذاالتجاري

المتاحة.الوظائفأعدادازدياد

الركودوخلالالشمرين،القرنثلاثينياتفترةفى

زادت،العظيمالكسادباسمعرفالذيالاقتصادي

والمملكةوألمانياكنداففي.كثيرةبلدانفيبسرعةالبطالة

و%13بينالعاطلينالأشخاصعددترأوحمثلا،،المتحدة

الأمريكية،المتحدةالولاياتوفى.العاملةالقوىمن02%

منالعملفيالراكبينالأشخاصمن2%ءشمكنلم

البطالةمعدلوبقي.الفترةهذهنفسفيعليهالحصول

نأوبعد.ام049عامحتى%ا4علىيزيدالأمريكى

عامالثانيةالعالميةالحربالأمريكيةالمتحدةالولاياتدخلت

الأعمالبسببطائلةمبالغحكومتهاوصرفت،م4191

عام%2.1إلىوصلحتىالبطالةمعدلانخفض،الحربية

.أم449

محنىصلالاقتصاديونيختلف.البطالةإحصاءات

الأشخاصنسبةيوصحالذيالإحصاءأو،البطالةمعدل

لأنهالمشكلةيضخمالمعدلأنيرىفالبعض.العاطلإن

غيرعملافقطيريدونالذينالأشخاصبعضيشمل

علىالحصوللايحاولونألثسخاصايشملكما،متفرغ

نأفيالاخرالبعضيجادلبينماجاد.بشكلوظيفة

الاعتبارفىيضعلالأنهالمشكلةحجممنيقللالمعدل

عنيبحثونيعودوافلم،الإحباطأصابهمالذينالعمال

مستوىعنتقلوظائفقبلواالذينالعمالأوعمل،

مهاراتهم.

طرقاتستخدمالدولأنإلىالاقتصاديونويشير

رقماأوإحصاءوإن.العملعنالعاطلينلإحصاءمختلفة

بينالبطالةاختلافمقدارلايكشفدولةلأيواحدا

معدلفإن،المثالسبيلوعلى.الناسمنالختلفةالمجموعات

بينمنهأكثرالسنصغاربينالارتفاعإلىيميلالبطالة

منأكثربطالةالمهرةغيرالعماليواجهكذلكالكبار.

البيضاءالياقاتذويالعاملينومنالمهرةالعمال

وأالعرقبسببالبطالةمنالبعضويعانى)الموظفين(.

.أخرىلأسبابأوالقوميالأصلأواللغةأوالدين

فىبرنامجدعاأم،419عامفي.الكاملالتشغيل

سياسةإلىبيفردجخطةباسمعرفالمتحدةالمملكة
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منلكلمتاحةالوظائم!تكونأنوتعني،الكاملالتشغيل

تفشلعندما،السياسةهدهوبموجب.العملفىيرغب

فإن،كافيةوظائفتوفيرفيوالصناعيةالتجاريةالأعمال

لإيجاداللازمةالإجراءاتتتخذأنيجبالحكومة

هذهمثلالصناعيةالدولمنكثيرتبختوقد.الوظائف

المتحدةالولاياتفىضعيفاسنداوجدتلكنها،السياسة

ح!صماتهاتفضلالتيالأحرىالأقطارفيأو،الأمريكية

الحر.السوقاقتصادات

خففرإلىتهدفالكاملالتشعيلسياساتأنوالوا!

فىالبطالةتنحصروبذلك،%4أو3إلىالبطالةمعدلات

الاقتصاديينبعضويجادلالأمد.اقصيرأوالهيكلىشعكلها

ذلكمنأعلىالبطالةمعدلاتتكونأنالمحتممنأنهفي

اللأسعار.ارتماعأوالتف!خمكبحأجلمن

وميلةالبطالةضدالتأمين.البطالةضدالتأمينكلاذج

نجدوفيه.عملعنيبحثونالذينالعاطليندخللدعم

لفترةأممبوعيةمبالئقديةعلىيحصلونالعاطلينالعمال

الدولمعظمأسدىفإنذاسك،ومع.العادةفىمحددة

البطالة.ضدتأمينمشروعاتالصناعية

أسمويسريةا)بال(بازأمدينةفيللتأم!تمشروعأولبدأ

فيالعمالنقاباتمنعددافإنبعد،وفيما.أم978عام

احتياريةخططاتبنتوأوروباالأمريكيةالمتحدةالودلايات

الأشخاصالخططهذهمثلساعدتوقد.البطالةضدللتأمين

قد،معينةأوقاتفي،ول!صهمبالأجرالعملعلىالقادرين

منهما.تقصيرنتيجةذلكيكونأندونعملالايجدون

نظامأولالمتحدةالمملكةأنشأت،أم119عاموفي

الأولىالعالميةالحربوبعد.البطالةضدإجباريتأمين

المتحدةالمملكةفيالنظامهذابدأأم(،189ا-19)4

أطلقوقد.العاطلينللعمالالإعاناتأنواعمختلفيدفع

السخرية.سعبيلعلىقليلةصدقةالإنجليزعامةعليها

الشماليةوأمريكاأوروبافىمعظمهادولة04نحووهناك

مشابهة.نماذجلديهاوأستراليا

أحالميةاالإحصاءات.العالممستوىعلىالبطالة

الدوليالعملمكتبقبلمنبانتظامتنشروالبطالةللتشغيل

الدائمالتنفيذي)الجهازالدوليةالعمللمنظمةالتابع

البطالةمعدلاتبقاءعلىالدولبعضوتعمل(.للمنظمة

نسبةمثلا،السويد،لدىكانأنهوجدوقد.منخفضة

القرنمنالثمانينياتأواحرفي%2عنتقلبطالة

الفترةتلكعناليابانفيالنسبةكانتحينفي،العشرين

فيالعاملةالأيديفيالنقصأنوالواقع.%3منأقل

،%5عنالبطالةنسبةفيهاتقلالتيسنغافورةوفىاليابان

الولاياتفيأما.البطالةمنالحدعلىالأقطارهذهساعد

فيالاقتصاديالكسادتسببفقد،الأمريكيةالمتحدة

فيحادأرتفاعفيالعشرينالقرنمنمطاإلثمانينيات

منمعدلأعلىوهو،%801.إلىوصلالبطالةمعدل

الولاياتفىالبطالةمعدلوظلأم،419عاممنذنوعه

العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفي%5نحوالمتحدة

.الميلادي

%5بينترأوحتبطالةمعدلاتلديهاالتيوالأقطار

كلأتشملالعشرينالقرنمنالث!انينياتأواخرفي%أو.

والمملكةإفريقياوجنوبأصفلبينواوكنداأجاأسترا:من

تتمتعلكنها%،8بطالةمعدلفلديهاماليزيا،أما.ا!تحدة

.الرخاءمنكبيرلقدر

منأعلىبطالةمعدلاتلديهاكانتالتيالدولومن

الهند،العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفي01%

.%ا7علىيزيدبطالةمعدلأيرلندافيكانوقدوأيرلندا.

وتبحثالبلدتتركأناضاسامنكبيرةأعدادقررتولهذا،

آخر.مكانفىأحملاعن

،الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخروفي

التعاونمنظمةدولمندولة24فيالبطهالةمعدلكان

الشماليةوأمريكاأوروباغربيفيوالتنميةالاقتصادي

المستوىنفسهووهذا.%7حوافيالهادئالمحيطومنطقة

القرنمنالثمانينياتمطلعفيالبلدانهذهعرفتهارزيا

الاجتماعية.الرعايةالفقربمانظر:.الميلاديالعشرين

يمكنهالانلزيجسمأومادةالعارلةالقمائنبطائة

تلين.أندونعاليةحرارةدرجاتتتحملأن

الأفرأنلتبطينتستعملللحرارةالمقاومةالموادوهذه

لحفزالبوتقاتوفيوالزجاجالفلزاتبصهرالخاصة

بمثابةتستخدمكماالموادوصهرالكيميائيةالتفاعلات

فيهانحتاجأخرىمواضعوفي،الأفرانلحوائطعوازل

الطوبالعاديالعازلويسمىوالتاكل.الحرارةلمقاومة

وعلىالألومنيومسليكاتعلىيحتويوهو،الحراري

وموادوالحديد.التيتانيومأكاسيدمنضئيلةكميات

والسيلكاتوالماجنيزياالألوميناعلىتشتملالعازلةالتبطين

والجرافيت.السليكونوكربيدوالزركونيا

العربيةالبلادفيالبريالناتانظر:.البطباط

)المطباط(.

البلادفيالبريالنباتان!:.الباتوليالبطباط

.(الباتوفي)البطجاطالعربية

أبوم(.799-169هـ،387-03)4بطةابن

قريبةقريةوعكبرا.العكبريبنمحمدبنعبيداللهعبدالله

،الكلاموعلمبالحديثاشتغلحنبليفقيهبغداد.من
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فيورابطوالبصرةمكةإلىرحل.التأليفمنمكثراوكان

الثغور.

أصولفيالإبانهمنها:المائةعلىومؤلفاتهكتبهزادت

الخمر.تحريم؟الجماعةصلاة؟الصغرىوالإبانةالديانة

فيتحجحقالحجمكبيرةبطةالأمردكيةا!دةاليطة

إلىيميلبنيورقبتهالبطذكررأسولون،الشماليةأمريكا

رماديفلونهاالأنثىأما.اللونأسودوالصدرالاحمرار،

ويزنسم53إلىالأمريكيالبريالبططولويصل.بني

بنباتلتتغذىالماء،فيوتغطسكجم.41.إلىأمن

النباتاتمنوغيرهاالصدفيالحلزونوصغارالكرفس

البحيراتقاعفيتعيع!التيالأخرىوالحيوانات

.والمستنقعات

كندامروجمستنقعاتفيالأمريكيالبريالبطيتوالد

منمجموعاتعلىعادقأعشاشهاوتبنيألاسكا،وفي

تسعإلىسبعبينماالبطةوتضعبأنواعها.التيفانبات

يستغلالبطمناخرنوعوهناك.اللونمخضرةبيضات

فيها.بيضهبوضعالأمريكيالبطأعشاش

خليجفيالشتاءفصلالأمريكيالبريالبطيقضي

المناطقوبعضفرانسيسكوسانوخليجتشيسابيك

فيوالهادئالأطلسيالمحيطينسواحلعلىالأخرى

منالكثيرونويهتم.والمكسيكالمتحدةالولايات

ثمينا.صيداويعتبرونها،البطةبهذهالصيادين

غاباتفييعيع!بالألوانغنيمائيطائرالغايئلطة

المتحدةالولاياتفيالغاباتمناطقوفيالجنوبيةكندا

منالشرقيالنصففيالغابةبطمعظمويعيش.الأمريكية

ساحلطولعلىيعيشبعضهلكن،الشماليةأمريكاقارة

فيالمنخفضةالأراضيغاباتأنكما.الهادئالمحيط

الغابة.بطلمعيشةمناسبةبيئةتعدالمسيسيبىحوض

بالألوانثراءالبطأنواعأكثرمنالغابةبطذكرويعد

الأخضرباللونيزهوالعلويفريشه،الشماليةأمريكافي

يوجدالبطمنالسفليالجانبوفى،والبنفسجيوالأزرق

الأنثىأماوالأحمر.والأبيضالأصفراللونذوالريش

أسفل.منوالبياضللصفرةمائلوبنيأعلىمنبنيفلونها

قمةمنشدلىبعرفوالأنثىالذكرمنكلراسويزدان

سم.5،منمايقربالغابةبططيورطولويبلغ.الرأس

منوغيرذلكوالمستنقعاتالبركالطميورهذهوتقطن

المياهفيتتغذىوهي.الغاباتقرببالماءالمغطاةالمناطق

الغابةبطوسني.البلوطوجوزوالبذوربالحشراتالضحلة

النقارالطائرنقرعنالناجمةالأشجارتجاويففيأعشاشه

بيضة.15-01نحوالبطةتضعالنخر.أو

،ينقرضأنالغابةبطكاد،العشرينالقرنمطلعوفي

الغاباتبقطعالإنسانوقياماصطادهفيالمبالغةبسبب

تكثفت،التاريخذلكومنذفيها.يعيع!بيئةمنهايتخذالتي

ساعدالذيالأمرالغابةبطعلىالمحافظةأجلمنالجهود

منالشبهقريبنوعاالماندرينبطويعد.أعدادهازديادعلى

نأوالواقع.واليابانآسياشرقيفييعيشوهو،الغابةبط

الغابة.بطمنألواناوأزهىأكثريعدالماندرينبطذكر

التيالزينةمجموعاتفىالمندرينبطيشاهدماوكثيرا

المائية.الطورتصور

لبط.ا:أيضانظرا

ملوكأحدأم(.219ا-)844الأوللطزس

،ام219عامإلىام309عاممنصربياحكم.الصرب

الأميروالدهوفاةبعدكراجيورفيتشلأسرةرأساوأصبح

ملكاغتيلعندماصربياعلىملكاوتوجالإسكندر.

رولمميامنطلبالعرلقاعتلىولماالإسكندر.الصرب

خاضعاكانالذيالبوسنةبإقليممطالبتهفيمساعدته

السلافي.العنصرمنالكثيرونويسكنهالنمسالحكومة

النمسا-أميرواغتيالالأوللبطرسالروسىالدعموأدى

إلى-الصربأيديعلىفرديناندفرانسيسالأرشيدوق

ماكانقيامأعقبهاالتي،الأولىالعالميةالحرباندلاع

والبوسنة.صربيامنكلاضمتالتيبيوغوسلافيايعرف

الإسكندرابنهوصارام419عامالعرشبطرساعتزل

العردق.علىوصيا

معالمنفىفيصباهفيوعاشبلجراد،فيبطرسولد

وفرنسا.المجرمنكلفىتعليمهوتلقى،أسرته

أحدأم(.725-)1672الكبيرالأولبطرس

هوبأنهواشتهرروسيا،حكمواالذينالسياسيينالقادة

هووأنه،بحريمنفذعلىلروسيايحصلأناستطاعالذي

منكثيرفيالغربيةالثقافةنمطإحلالعلىعملالذي

كما،الروسيةالثقافيةوالمؤسساتالعاداتفيالحياةأوجه

.كبيرةعالميةقوةروسيامنجعل

العرشواعتلىموسكو،فيبطرسولد.ا!لبكرةحياته

غيرالمعتوهأخاهبذلكمشاركاعمرهمنالعاشرةفىوهو

أختهفرضتام(.696-1)666الخامسإيفانالشقيق

أنصارأنإلا،العرشعلىوصيةنفسهاصوفياالشقيقةغير

السلطانلهأصبحوبذاأم968عامبخلعهاقاموابطرس

المطلق.

لهفتصدىالملكيالحرسأفرأدبهقامتمردحدث

معارضة،كلبسحقوقام.بقسوةعليهوقضىبطرس

جعلوقدالنبلاء.طبقةجانبمنبدتالتيتلكوبخاصة



البسنانيبطرس462

أضقالهاحلصمحلىوقد،سطوةداحاكماكالىالكبير.بطرس

روميا.إلىالعرليةالأوروبيةوالعادات

له.منافسلاالذيالأوحدالزعيمبطرسمنالنصرهذا

الضخمة.الإصلاحيةمشاريعهتنفيذفيشرعذلكوبعد

وضعهاالتيالأهدافأولكان.الخارجيةسياسته

القوىبينمكانةلروسيايجعلأنهوعينيهنمسببطرس

يحققولكي.بحريمنفذعلىلهايحصلوأن،العظمى

آزشفميناءواحت!تركياعلىالحربأعلنالثانيالهدف

حربفىولالأبطرستورطالأسود.البحرعلىالمطل

هزيمةبهلحقتوقداصسويد.امععاماعشرينلفترةامتدت

معركةفيكبيرنصرأعقبهاام،007عامنارفافينكراء

علىالاكتشافيةالرحلاتببدءوأمر.ام907عامبولتافا

معتجاريةمفاوضاتوعقدلسيبريا،الشماليالساحلطول

الصين.

سلطهتقويةعلىبطرسعملروسيا.داخلسياساته

قسرا.رو!مياإلىالغربيةوالثقافةالعاداتوأدخل،المطلقة

الدولة،خدمةفيينخرطواأنالنبلاءكلمنطلبكما

مجلسامحلهوأحلالقديمالنبلاءمجلسبإلغاءوقام

.أخرىوزاراتأوومؤسساتتشريعيا

البطريركية،وهوكنسيأربمنصببالغاءقام

وأنتزع،الكنيسةوضبطلتسييرجديدانظاماواستحدث

.الأديرةتملكهاالتيالزراعيةالأراضي

وقامالروسيالجيشلتطويركبيرةرعايةبطرسأولى

كبير.بحريأسطولببناء

الأساسووضعالمدارسمنكثيراافتئبطرس

طبقةلابناءأوامرهأصدركما،للعلومالرومسيةللأكاديمية

تبنيعلىالشعبوشجع.الخارجفييدرسواكيالنبلاء

ومن.والمعاملاتوالسلوكالعاداتفىالأوروبىالنمط

سانتاسمعليهاأطلقالتيالمهمةالمدينةأنشأأنهإنجازاته

إلىنافذتهبمثابةلتكون-لاحقالينينغراد-بطرسبرج

.الغرب

حقيقئاتحويلاروسيابطرسحول.باقيةإنجازات

نأنجدلكننا.التحديثطريقعلىقويةبدايةإياهامعطا

التقدمإعاقةعلىعملتقدإصلاحاتهبهادفعالتيالعجلة

.الأحيانبعضفي

روسيا.بمرومانوف؟بطرسبرجسانت:أيضاانظر

.بطرس،البستانيانظر:.البسداليبطرس

عدىمدكاكانأم(.079-)2391الثانيبطرس

صربيا،فىبلجرادفيلطرسولد)سابقا(.يوغوسلافيا

سنة،عشرةإحدىوعمرهيوغوسلافياعلىملكاوتوج

بولعمهتولىالإسكندر.الملكوالدهاغتيالعقب

واعتلىصبئا،بطرسكانعندماالعرلقعلىالوصاية

الألمانيةالقواتاحتلتوعندما.أم419عامالعرش

بريطانياإلىلجأ،الثانيةالعالميةالحربخلاليوغولمسلافيا

العودةلهتكتبلمأنهإلا؟المنفىفيحكومةفيهاوشكل

أثناءالبلادعلىالشيوعيينأنصارسيطرفقدقطبمبلدهإلى

.أم459عاموذلكالملكيةإلغاءوأعلنواالحرب

.الأولألكسندر:أيضاانظر

12السفرانهابطرسرسالتارسالتا.،بطرس

بطرسأنيعتقدرسالتانوهماالجديد.العهدمن22و

فييشكوناللاهوتعلماءمنجمهرةلكنكتبهما،قد

فهم.حقيقةالرسالتينهاتيندونقدبطرسيكونأن

نسبهماثمومنبكتابتهماقامماشمخصاأنيعتقدون

بينكتبتقدالرلمسالتينأولىتكونأنالمرجحومن.إليه

إبانوذلكأم،17و89عاميبينأو،م69و81عابه!

والغرض.للكنيسةالرومانيةالإمبراطوريةاضطهاد

أتباعحثهوالرسالةهذهإليهترميالذيالرئيسي

سبيلفىوالمثابرة،والتنكيلالأذىتحملعلىالكنيسة

النصرانية.العقيدة

تارلمتأخر،إلىكتابتهاترجعفقدالثانيةالرسالةأما

أيضاالمحتملومنام04أو013عاميكونأنالمحتملمن

الجديد.العهدمنألفالذيالأخيرالسفرتكونأن

هو-يعتقدونكما-الرسالةهذهمنالرئيسيوالغرض

فيالأرضإلىيعودسوفالمسيجعأنعلىالبرهانإقامة

يختصفيمانشأتالتيالشكوكمنالرغمعلىما،يوم

الثاني.بمجيئه
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داكنوذيلبيضاءأجنحةلهأبيضضخمبحريطائرالجوالالبطرس

!عواحدةبيضةالأنثىتضعحيث،النائيةالحزرفوقشكوالد،اللولى

جرداء.أرض

عديدعلىيطلقاسمالبطرسطائرطاش.،البطرس

فيماتقريباالمحيطاتكلفيويوجد.الكبيرةالبحرطيورمن

البطرسهوأنواعهواشهر.الشمالىالأطلسيالمحيطعدا

باللونويتميز،الجنوبيةالبحارفييعيع!الذيالتائهأوالجوال

بسطةوتبلغالداكنباللونوذيلهجناحاهشميزبينماالأبيض

.والقوةوالحدةبالطولفيتميزمنقارهأما.م.53جناحيه

البطرسطائريتابعأنالأحيانبعضفيويحدث

فضلاتعلىويعيش.مايستريحونادرا،أياملعدةماسفينة

الحبار.أوالأس!اكعلىأوالسفنمنتلقىالتيالطعام

تتجمعحيثفقط،للتوالدلليابسةالبطرسطائرويأتي

واحدةبيضةالأنثىتضع.النائيةالجزرعلىمنهآلاف

عشفيأوجرداءأرضعلىبنيةنقطوبها،اللونبيضاء

داكنالصغيرويخرجتقريئا،يوما81بعدوتفقس،مسطح

الزغب.كثيفاللون

غيرالبطرسطائرأنطويللزمنالبحارةاعتقد

هذاكولريدجتايلورصمويلوصفوقد.محظوظ

العتيق.الملاحقصيدتهفيالاعتقاد

دبلوماسي(.أم-)229بطرس،غاليبطرس

العامالأمينام299عامفيأصبحمصريوسياسي

خلفهعندماأم699عامحتىالمتحدةللأمالسادس

بيريزخافيربعدجاءلقد.عنانكوفيالغانيالدبلوماسي

عامإلىأم829عاممنالمنصبتقلدالذيكوياردي

عربيعامأمينأولغالىبوسأصبحوبذلك.ام199

فريقي.إ

فيغاليبطرسولد

علىوحصل،القاهرة

جامعةمنالحقوقليسانس

ثم،أم469عامالقاهرة

القانونفىالدكتوراه

باريسجامعةمنالدولي

أستاذاوعمل.ام949عام

والعلاقاتالدوليللقانون

القاهرةجامعةفىالدولية

عامحتىأم949عاممن

غالىبطرسبطرس.م7791

العملغاليبطرسبدأ

عينحينماأم779عامالدبلوماسيالسلكفيكمسؤول

أصبح،ام199عاموفى.الخارجيةللشؤونللدولةوزيرا

هذهتوليهأثناءوفي.الخارجيةللشؤونالوزراءلرئيسنائبا

منكثيرإلىالمصريةالوفودغالىبطرسترأس،الوظائف

الجمعيةاجتماعاتفيهابما،الدوليةوالاجتماعاتالمؤتمرات

كتبعدةغاليبطرسكتبولقد.المتحدةللأمالعامة

قناةمشكلةمنها:الدوليةوالشؤونالسياسيةالعلومفى

الشرقيةأوروبافيالسوفييتىالسلامكتاب؟السويس

ءبالاشتراكالسياسةعلمفىالمدخلام(،)549

الإفريقيةالدساتيرأم(بم)959آخرينمؤلفين

أم(بم)679الدوليةوالسياسةالاستراتيجيةبمأم(،161)

م(.1)779عربيةقضايا

منوأوسمةعديدةجوائزعلىغالىبطرسحصل

وكورياوالسويدوبيرووالنيجرولوكسمبرجوإيطاليامصر

العامةالأمانةتوليهفترةانتهاءبعدوتولى.أخرىوبلاد

الدوليضماتحاد)وهيام799عامالفرنكوفونيةرئاسة

فرنسا(.غيرمنالفرنسيةباللغةالمتحدثة

الفرنكوفونية.:أيضاأن!

شهرأأحد.(46-؟م.)بيسلقدا،لطرس

لجماعةزعيماوكان،اسحلامعليهعيسىالمسيعحواري

الشخصياتمنوشخصعيةالقدسفىالأولىالنصارى

ولكنسمعانالأصليواسمهالجديد.العهدفيالبارزة

كلمةوهي،النصارىيقولكمابطرسسماهالمسيح

باسمأحيائاالجديدالعهدفىويذكر،الصخرةتعنييونانية

.بطرسسمعان

اعتقد،النصرانيةالأجيالتناقلتهالذيللاعتقادووفقا

ليكونبطرساصطفىالمسئقدأنالرومانيةالكنيسةأتباع

منالبابامكانةرسخقديكونوبذابملكنيستهرأسأول

.بطرسخلال
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بلدةوهىصيدابيتفىبطرسولد.المبكرةحياته

وهى،الأردنلنهرالشرقيةالضفةعلىتقع،فلسطينفى

وكان،فيلبىالحواريإليهاينتميالتينفسهاالبلدة

بعدفيمابطرسانتقلثم.لبطرسأخاأندراوسالحواري

مناتخذحيث،طبريةبحيرةضفةعلىكفرناحومإلى

سردتالتيالقصصوتصوره.لهحرفةالسمكصيد

جوادمتحمسرقيقرجلبأنهالجديدالعهدفيعنه

لهتكونأنالمحتملومنتزوجوقد.المراسوصعب

مكانةعلىالجديدالعهدقصصتركزحواريا.حياظ

وفئاصديقاباعتبارهالنصرانيةالجماعةفىوأهميتهبطرس

الأمورأبعضعنبطرسمعالمسيح3تكا.وأتباعهللمسيح

أجاب،نفسهعنحوارييهالمسيحسألوعندما.الدينية

2(.8:9)مرقصالمسيحأنتقائلا:بطرس

ودلالته،المسيحيفهملمبطرسبانالأناجيلوتتحدث

قبلوذلكمراتثلاثبالمسيحمعرفتهبطرسأنكروقد

وندماأسفابعدفيمابوسانتحبوقد)المكذوب(،صلبه

72(.:41)مرقصذلكعلى

بطرسيكونأن-النصارىيعتقدكما-المحتملومن

المحافظيناليهودمنكلبينصائالسلامبدورقامقد

جيمصريتزعمهمكانوالذينالاراميةيتحدثونالذين

يتحدثونالذينتحرراالأكثراليهودوأولئك)يعقوب(

فىبطرسويسمى.بوليقودهماكانوالذيناليونانية

اليهود.إلىالمسيحرسولالأحيانبعض

هوالقدستركبطرسإنيقال.الأخيرةسنواته

التيللرواياتووفقامتجولآ.وأصئدأعيةوزوجته

لمدينةأسقفأولصار،النصرانيةالأجيالتناقلتها

منوالتيلروما،أسقفأولكانكما،السوريةأنطاكية

أضطهادإبانفيها،حتفهلقىقديكونأنالمحتمل

عاميبينالواقعةالفترةفىللنصارىنيرونالإمبراطور

.م68و64

نأعلىقاطعةدلالةتدلكتاباتأيةالتاريخيحفظلم

عنبولدونهاالتىالكتاباتوتصف.بطرسهوكاتبها

المسيحع.عنالشفهيةللرواياتمصدراكانأنهبطرس

،بطرسرسالتيتسميانمقالتينالجديدالعهدويتضمن

العهدالحديثيالنصارىمنمجموعةتحثأولاهما

أوقاتفيبعقيدتهممتمسكينيظلواأنبالنصرانية

كتبهاقديكونأنالمحتملومن،والمضايقاتالاضطهاد

فىمجهولكتبهافقدالثانيةالرسالةأما.بالفعلبطرس

للميلاد.الثانىالقرنخلالماوقت

منكثيراعتقدحتىم045عاميأتىيكدولم

بأنهاعتقدواكما.لبطرسخليفةإلاماهوالباباأنالنصارى

يونيومنوالعشرينالتاسعباليوميحتفونولذاقديسا؟كان

.بطرسالقديسعيديومأنهعلى

الرومانيةالكنيسةالبابا؟،المسيحأيضا:انظر

الكاثوليكية.

وأ،الأسرةراعيعلىيطلقكانتديماسمالبطريرك

وإسحاقإبراهيممنكلاأناليهودويزعما.القبيلةحاكم

أطلقوقد.لهم)آباء(بطاركة-السلامعليهم-ويعقوب

وهوالسانهدرينرئيسعدىاليهودتاريخفيالاسمهذا

لليهود.حاكممجلسأعلى

لتكريماللقبهذاالأوائلالمصارىاستخدموقد

علىأطلقفقد،أهميةوأحضرها،الكناشأكبرأساقفة

الرالغالقرنبدايةفيوأنطاكيةوالإس!صندريةروماأساقفة

اللقبأصبحالميلاديالسادسالقرنمطلعومع.الميلادي

والقسطخطنية.القدسأساقفةعلىيطلق

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةفيالباباعلىويطلق

فيالأساقفةرؤساءبعضيزالولا،الغرببطريركلقب

فقد،اللقبهذايحملونالكاتوليكيةالرومانيةالكنيسة

بعضبهيلقبكما،وأنطاكيةالإس!صندريةكرادلةحمله

الشرقيةالكنائسكلوتعد.الأرثوذكسيةالكنائسرؤساء

لقبعليهويطلقلهاروحياقائداالقسطخطجنيةأسقف

المسكوني.البطريرك

بمالشرقيةالأرثوذكسيةالكنائسأيضا:انظر

.المورمون

أرجلعلىمنتصبةقامةله،مألوفغيرطائراليطردق

طيورولاتقدر.للضحكمثيرةمترنحةبمشيةويمتاز،قصيرة

فائقة.بمهارةتسبحلكنها،الطيرانعلىالبطريق

الأرضية.للكرةالجنوبيالنصفالطيورهذهموطن

الأديلايبطريقالمسمىالنوعتشملأنواععدةمنوتتألف

الجنوبى.بالقطبالثلجيةالمناطقويقطنانالإمبراطوروفىع

المائيةالشواطئعلىقليلا،الشمالإلىأخرىأنواعوتعيمش

البطريقيسمىالذيالنوعومنها.المناطقلتلكالباردة

الجنوبيةالشواطئعليويعيش-الأزرقأو-الصغير

الجحت!البطريقالمسمىالنوعويعيشونيوزيلندا.لأستراليا

جزرفييعيع!آخرونوع.الجنوبيةإفريقياضمواطئعلى

بطريقلاسمويعرفالاستواءخطقربجلاباجوس

عنبعيداالعيع!البطريقطيورتستيمولاجلاباجوس.

أخرىمناطقفيتوجدفلا،الباردةالجنوبىالقطبتيارات

دافئة.أماكنفيالعيشعلىقدرتهالعدمالعالممن

علىقصيرسميكريشالبطريقطيورلكل.الهئة

أسودأوأسود،البطنأبيففىريشولها،البدينةأجسامها



فيماتجتمعكبيرةأسرا!منمجموعةفيأفراخهاوترعىأعشاشهاتبنىالبطريقطيورمعظم

المعروفةللفصيلةالضخمةالتجمعاتأحدمنجانباالصورةتوصح.التفريخمجمعاتيسمى

الأطلسى.المحيطجنوبفيالجنوبيةجورجياحزيرةفىالإمبراطور،البويقباسم

465البطريق

بطاريقتسبح.العومفيالفائقةالبطاريقمهارة

تعلويحعلهاواندفاعبسرعة)أعلاه(الأديلاي

الماء.سطحعلىوتهبط

زوائدالبطاريقأنواعولبعضالظهر.علىالزرقةإلىمائل

بريشمبقعةوأجزاء،الرأسجانبيعلىالطويلالريع!من

.القصيرةالغليظةأعناقهاعلىفاقعملون

ملايينمنذالطرانعلىالقدرةالبطريقطيوروفقدت

الشكلمجدافيةزوائدإلىأجنحتهاتحولتولهذا،السنين

بينجلديةأوتارذلكفيتساعدها،العومعلىتعينها

إلىبالإضافةالجناحيةالزوائدهذه-وتجعلهامخالبها.

لهاويوفر.والغوصالسباحةفيفائقةمهارةذات-الأوتار

برودتهمنتقيهاكماالماء،منوقايةالقصيرالكثيفريشها

الشحم.منسميكةطبقات

عقعلىيشرفانالأديلايبطاريقمنزوج

إلىواحدةبيضةمنتضئالأنثى.بيضتانبه

الفصيلة،علىذلكويعتمد.بيضاتثلاث

ويفقص.بيضتينيضعمعظمهاكانلىان

شهرين.أوش!خلالالبيض

والدفءالطعامتوفرالنمومكتملةالبطاريق

البطريقفصيلةأفراخأحدويظهرلصغارها

النمومكتملبطائريحتميوهوالإمبراطور

فصيلةمنبطريق.ألييمن)إلىءللدفطلبا

أسماكمن)أعلاه(صعارهيطعمالأديلاي

جزئيا.هضمهالعدحوصلتهمنامشرحعها
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أكبرهاوهوالإمبراطور،المسمىالنوعارتفاعيبلغ

وتختلف!تقريبا.كجم45يبلئرزنهكماأم،،2حجما

يببارتفاعإذأحجامها،فيالأخرىالفصائل

تقريبا.سم4.،بالجنىمايعرفوهوأصغرها،

وتقضى،السمكالبطريقطيورتأكل.عاداتها

علىأفراخهاوتربىتبيضلكنهاالماء،فيحياتهامعظم

تبنىأليابسةعلىتكونوعندما.الثلوجفوقأواليابسة

مجمعاتباسمتعرفكبيرةأسرابفىأعشاشهط

يربوماالواحدألمجمعفيالطيورعدديبلغوقد.التفريخ

أعشاشمهاينالبطرأنواعمعظموتبنيطائر.مليونعلى

غيرحفرفيوتبيض.الحشائشعلىأوجرداءأرضفوق

.الارتفاعقليلةحجارةمنمنصاتعلىأو،عميقة

تبيضأرضيةأنفاقداخلأوكارهاالأنواعبعضوتتخذ

بداخلها.

فيبالبراعةالإمبراطوربالمممالمعروفةالأنواعوتشتهر

حلولعندالمحيطمنالأنثىفتخرجأعشاشها.تنظيم

الثلبمعلىتتركها،واحدةلتفئبيضةالقطبىالخريف

وإمدادهاالبيضةبحضانةأ!ذكراالطائرفيقومالماء.إلىتعود

بدحرجةيبدأإذأغقسها،ضروريدفءمنتحتاجهبما

يحتويالذيلطخهبأسفليحتويهاحتىقدميهعلىالبيضة

الشحم.منطبقاتعدةعلى

يحمل،كبيرةمجموعاتفىالبطاريقوتجتمدكور

بأجسامهافتلتفحضانتها،يتولىبأقدامهبيضةمنهاكل

الدفء.منقدرلأكبرطلباوأحدةكتلةفىملتصقة

يتناولأو،نهم!طأحدلايتركالوضعذلكفيوتمكث

شهرين.مدةطعاما

فرخفيخرجالبيضيفقسالحضانةفترةنهايةوفي

منيخرجهالبنيةبمادةبتغذيتهالذكرفيقوم،البطريق

.الفرخفمداخلإلىالحوصلة

لتتولىالمرحلةهذهبعدالبطريقإناثماتعودوسرعان

المحيطإلىالذكورأسرابتذهبوعندئذ،الأفراخرعاية

ثلاثةالطعامرحلةتستغرقالصغار.وغذاءلغذائهاطلبا

فيهافتقومبمبالأفراخوالرعايةالعنايةفترةوتمتد.أسابيع

منمزيدالمنحهاالصغارحولبالتحلقالكبيرةالطيور

البطاريقصغاربعدهاتتولىأشهرستةتمتدلفترةالدفء

بنفسها.حياتهاشؤون

الحيوان،أنتاركتيكا:أيضاانظر

الأزرقالبطريقأيضايسمىالأرر!اليطريق

منبالقربالموجودةالبطريقأنواعأصغروهوالصغير،

الطائريكبروعندماونيوزيلندا.لأسترالياالجنوليةالشواطئ

فيهاتعششالتيالفترةعداوفيما.سم3.إلىارتفاعهيصل

تبقىدوريا؟ريشهاوتطرح

فىالأزرقالبطريقطيور

بالحمارتتغذىالبحر

والسمك.

علىعشهاتبنىوهي

منه.القريبةوالجزرالشاطئ

البيضالطيورهذهتضع

إلىوتفدسنوئا.مرتين

وتغادرهالظلامبعدالشاطئ

الفجر.عند
.الأزرقالبطريق

علىيقعلممازواجابأنال!علانهوالزواجلطلان

هذايحدثولا.وقوعهمنذباطلبأنهأو،الإطلاق

تحرمقرابةصلةعلىالزوجيناتضئأنإذاإلاالبطلان

بالزوأج.معاارتبطاقدأنهماإلازواجهما

الاحتيالمثل،أخرىلأسبابالبطلانمنحأحيانايمكن

.كذلكالطرفينأحدعلىممارستهتتمالذيالمفرطالقسرأو

أعلنإذاأوقاصرا،الطرفينأحدكانإذاالزواجإبطاليم!س

يختلفإجرائها.وقتمزاحاالعقداعتبراأنهمااطرفادا

لسببصحيحزواجف!خأثرلهالذي،الطلاقعناجطلانا

،الطلاقالكاثوليكيةأشومانيةال!ضيسةتقرلاأعقد.ابعدنشأ

.البطلانتقرأنهاإلا،خاصةحالاتعدا

،بشروطإلاعقدهيصحلاالزواجفإنالإسلامفيأما

البلوغثمالوفينجهةمنوالقبولالإيجابمنها:

ذلكعلىيترتبماثم،أخرىجهةمنوالإعلانوالكفاءة

الزواجيصبجعذلكغيرحدثمافإذا،وخلافهمهرمن

صحيح.وغيرباطلا

.الزواج،الطلاقأيضا:انظر

أكبرمنواحداكان؟(.أ65-؟ا..)بطليموس

يعرفوكان،القديمةالعصورفىوالجغرافيا،الفلكعلماء

عنكثيرانعرفلاونكادبطلوميس.كلوديص!باسمأيضأ

قدأنهأيقنواالدارسينأنبيد،بطليموسحياةأحداث

ملاحظاتهإلىتوصل

الإسكندريةفيالفلكية

وقد.م.ق015نحوبمصر

ملاحظاتجمعت

فىبطليموسونظريات

بعنوانجزءا13منكتاب

وقد.الرياضيةالتراكيب

منكثيرأالعملهذاحاز

بطليمولريعرفباتأنهحتىالتقدير،

.
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والعربيةاليونانيةمنمزيجاصطلا!وهو،المجسطيباسم

المجيد.بمعنى

نأفكرةبطليموساستبعدالتراكيبكتابهوفي

الجاذبيةوأنكرويةالأرضأنوذكر.تتحركالأرض

الثابتةالأرضووضئلطليموس.الأرضمركزإلىموجهة

والكوأكب،،والشمسالقمر،إنوقال،الكونوسطفي

نأبطليموسواعتقد.متباينةسرعةبمعدلاتحولهاسائرة

الخلفيةهذهوعلى.سيارةكرةفىمضيئةنقاطالنجوم

وخرج.الكواكبتحركاتبطليموستابع،النجومية

أقربهيالكواكبأنوأوضح.منهاواحدلكلبنظرية

وطورالقمر.منأبعدلكنها-النجوممنالأرضإلىبكثير

الفلكيأفكارمنكبيرحدإلىالفلكينظامهبطليموس

هيبارخوس.أنظر:.هيبارخوساليوناني

حتىأوروباكلفيمرجعاالفلكيبطليموسنظاماعتبر

البولنديالفلكيوضع،السنةتلكوفىأم،543عام

كوكبالأرضبأنالقائلةن!يتهكوبرنيكوسنيكولاس

لمبطليموسأفكارمنكثيراأنكوبرنيكوسوأوضحسيار.

.نيكولاس،كوبرنيكوسان!:.صحيحةتكن

لقائمةالتراكيبكتابمنجزءينبطليموسأفرد

نجما220.1علىالقائمةتلكواشتملت،بالنجوم

،للنجومرياضيانظاماوصفبرجا.48فيمجتمعة

واكتشفمنهاواحدلكلوالعرضالطولخطوطوأعطى

الاختلافهذاويعرف.مدارهفىالقمرانتظامعدمأيضا

.بالتفاوت

فيالفلكمنمعينةفنيةجوانبفيبطليموسنظرلقد

فقد،التنجيمفىالجادةمحاولاتهأما.الأخرىكتاباته

فيبطليموسوناقش.الخرافةتلكانتشارعلىساعدت

وسيطإلىوسيطعبريمرحينماالضوء،انكسارالبصريات

إلىإضافةالكتابهذااحتوىلقد.مختلفةبكثافةاخر

.بالانكساراتلوحةعلىذلك

عنرائعةبنظريةالجغرافيابطليموسكتابويفتتح

معبأماكنقائمةعلىالكتابويحتوي،الخرائطوضع

خريطة62إلىبالإضافة،والعريضةالطويلةخطوطها

كتلةامتدادفىبطليموسبالغ.للعالموخريطةملونة

وقد.المحيطحجممنوقلل،الصينإلىأسبانيامنالأرض

برحلتهالقيامعلىكولمبوسكريستوفرالخطأهذاشجع

.ام294عامالشهيرة

أسرةأسس.م(.283؟!تى-)367؟الأولبطليموس

وعرفت..مق3و.323بينمصرحكموأالذينالحكاممن

اتخذالذي-بطليموسحكموقد.بالبطاسصةالألمسرةهذه

.م.ق285عامحتى.مق503منمصر-ملكلقب

،اليونانشمالمنطقةوهيمقدونيا،فيبطليموسولد

الملكوهوالأكبر،الإسكندرجيشفىبارزاقائداوصار

بلادوأغلبمصرضمتإمبراطوريةأنشاالذيالمقدوني

استولى،.مق332عامالإسكندرموتوبعدآسيا.غرب

،قبرصجزيرةإلىحكمهوبسطمصرعلىبطليموس

شمالفىإفريقيةمستعمرةوهى،وبرقةفلسطينوجنوب

إفريقيا.

مستقلا.قويابلدامصرجعلعلىبطليموسساعد

كمامنها،الموجودوحسنجديدةمحاصيلإليهاوأدخل

وجند.والصادراتالوارداتونظم،التجارةعلىشجع

جيشه،فىوالمقدونيين،الإغريقمنالمقيصيئبطليموس

علىوشجعالأراضيالمستوطنينومنح،وإدارته،وبحريته

فيومكتبةمتحفابطليموسأسس.الإغريقيةالثقافةتنمية

مراكزمنواحدةالمدينةجعلعلىساعدمما،الإسكندرية

الإسكندرية.مكتبةانظر:.العالمفىالمهمةوالتعليمالثقافة

الطقوسبينجمعتالتىمميرابيسعبادةأيضاوأدخل

سيرابيس.انظر:.والمصريةالإغريقية

يعيش،واقيةقوقعةدهالبحر،حيواناتأحدالبطليئوس

وطول.العالمأنحاءمنكثيرفيالصخريةالسواحلعلى

يعيشالذيالبطلينوسأنإلاسم،8منأقلمعظمها

يسهل.سم2.طولهيبلغحتىينموالمكسيكغربى

رؤيةيمكنحيثالجزر،وقتفيالبطلينوسعلىالتعرف

الفنجانصحونوتشبه،المكشوفةالصخورعلىقواقعه

بالنسبةكلياالحيوانتغطيالقوقعةونجد.المقلوبةالصغيرة

وطيورالجائعةالسرطاناتمنلهوقايةوتشكللمعظمها،

جسدهبتثبيتالبطلينوسيقومالقوقعةتحتومنالبحر.

المص.بوساطةالعضلاتالقويةبقدمهالصخرعلىجيدا

عنبحثاالصخورفوقالبطلينوسيتحركالمدارتفاعوعند

يسمىعضلياعضوايستعملصغيربحريرحويحيوانالبطلينوس

.الطعامعنبحتاوالتحركبالصخورللتعلقالقدم
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يحطالذي-فمهفىالطعاملجيمالبحريةالأعشاب

ثم،الشريطيشبهطويللسانبوساطة-الأ!شانمنصفوفا

.الصخرةعلىالأصلىأستراحتهمكانإلىيرجع

القوقع.؟الرخويات،الحيوان؟الأصداف:أيفئانظرا

)المحارالملزميالمحارانظر:.العملاقالبطليئوس

.(العملاقميالمك

2501هـ،125-444)محمدأبو،البطليوسى

أجطليوسى.االسيدبنمحمدبنعبداللهأم(.127-

بمديةولد.المذهبمالكى،أديبشاعرنحويأصولي

مددم!وكلتاهمابلنسيةمدينةإلىانتقلثمبطليولر.

فىبارعاتحصيلهافيجاداالعلوممنمتمكناكانالأندلسى.

الفقهأصولفيكتابمنها:كثيرةكتباألف.والتعليمالإلقاء

أوحبتالتيالأممبابعلىالتنبيهفىالإنصافبعنوان

بمالدينأعولفيالحدائقوكتابالفقهاء،بينالخلاف

اللغة؟فيالمثلثوكتاب؟الحديثفيالموطأوشرح

شرحوبمقتيبةلابنالكتابأدبشرحفيالاقتفابو

وهى:الحمسةالحروففيوكتابالعلاء،لأبىالزندسقط

غريب؟كلفيهجمع،والدالوالطاءوالفادوالصادالسين

لبلنسية.توفى.الجملفىالواقعالخللإعملاحوكتاب

وتجويفالصدربينيقعبالجسمهائلتجويفاليطن

يسمى-العضلاتمنقويحائطيفصل.الحوض

حرالحا!لححاا

الكمد

لطحالا

لمعدةا

لعليظهةاءلأمعاا

قيقةلداءمعالأا

يم-!لقثص!ي
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رز

المطى

+--ء+كو

أساسيةأعضاءدلكفىبمامحتلفةداحليةأعضاءعلىيحتويالبطن

.الطعامهضمعمليةفي

ليسلكن،الصدريوالقفصالبطنبين-الحاجزالحجاب

وتحتوي.الحوضتجويفعنالبطنيفصلنسيجهناك

والأمعاءوالبنكرياسوالكبدالمعدةعلىالبطنأعضاء

رقيقغشاءوهناك.والطحالالكظريةوالغدةوالكليتين

البطنتجويفكلبتحصينيقوم،البريتونيالغشاءيسمى

أعضائه.معظمويغطي

أشمبهعضليةطبقاتمنللبطنالأمامىالحائطيتكون

منالحوضوبعظام،أعلىمنبالأضلاعملتصقة،بالرقائق

الشخصوتمكنالبطنأعضاءالعضلاتهذهتحفظ.أسف!

العضلاتبعضتكون.بقامتهشيستديرينحنىأنمر

للبطن.حائطأقربأغفاريةا:السلسلبما

القفصخلفيقعالذيالجسمجزءالبطنيعد

منبعينهاأنواعوبعضوالقشرياتللحشراتالصدري

الفقارية.غيرالحيوانات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطحالالحاجزالحجا!الأ!عاء

الكبدالحسمحوصالسكرياس

الكليةالزائدةالإلسادجسم

المعدةأحثحمسيةاالضميرةالحو!

(.الرخويات)ألواعالرخوياتانظر:.الأقداماليطئي

أم(.377-4013هـ،977-)307بطوطةابن

اللواتيإبراهيمبنمحمدبنعبداللهبنمحمدأبوعبدالله

بالمغربطنجةفيونشأولد.ومؤرخ،رحالة،الطنجي

المغرببلادفطافهـ،725عاممنهاوخرج.الأقصى

والبحرينواليمنوفارسوالعراقوالحجازوالشامومصر

والصينالهندبلادوبعضالنهروراءماوبلادوتركستان

منبطوطةابنيعدإفريقيا.وأواسطالتتروبلادوجاوه

تلكالشهرةفيرحلتهوتضاهي.المسلمينالرحالةأشهر

جبير.ابنانظر:جبير.ابنبهاقامالتى

المكرمةمكةقاصداطنجةمدينةمنالأولىرحلتهبدأ

إحدىيتجاوزلموعمره،المنورةالمدينةوزيارةللحج

يمضىأنالرحلةهذهمنالغرضكان.سنةوعشرين

فيوهو،الإسلاميةالأماكنأهمزيارةفيعدةأشهرا

بمكةللدراسةعامايبقىأنآثرلكنه.المقدسةللبلادطريقه

بمهامالقياممنبلادهإلىيعودحينليتمكن،والمدينة

أسرته.مهنةالقضاءوكان.الشرعيالقاضى

منشديداترحيبارحلتهفيبطوطةابنلقي

باعتبارهيدعىوكان.حلحيثما،الإسلاميةالمجتمعات

واتسع.المسلمينالأمراءإلىليتحدثالدينرجالمن

هذهفيولقي.لذلكيخططأندونرحلتهنطاق

اللغةحاجزيمكنهولم.الطريقخلالشديداعنتاالرحلة



946العربيةالرياضيةالبطولات

لكنهعليها،مرالتيالمناطقثقةكسبمنالبدايةفي

واتصل.غرضهوحققلسانها،وتحدثبها،سعيهواصل

الشعر-ينظموكان-فمدحهموالأمراء،الملوكمنبكثير

إلىرحلتهوصلتوعندما.أسفارهعلىبهباتهمواستعان

منفيهالقيهماواصفامغامراتهكتابةفيبدأنهاشها،

وعجيبة.مدهشةأشياء

العالمفيالناسمنهولجبابابطوطةابنرحلةفتحت

كما.لهممجهولةقبلمنكانتعوالمإلىالإسلامي

تحفةهوعظيمبمؤلفالإسلاميةالعربيةالمكتبةأثرت

الأسفار.وعجائبالأمصارغرائبفيالنظار

بمالكلبيجزيابن؟الجغرافيةالكشوف:أيضئاانظر

.أدب،لرحلاتا

بينتنظمبماولاتالعربيةالرياضيةالبطولات

البطولاتهذهتهدفأراضيها.علىوتقام،العربيةالدول

الرياضىالتنافسميدانفيالعربيةالدولشبابجمعإلى

مستواهاورفع،بالرياضةالاهتماموإثارةوالتازر،للتعارف

مما؟بينهمفيماالرياضيالتنافسمجالوتوفير،الشباببين

وتمثل.والأولمبيةالدوليةالدوراتفىللاشتراكيؤهلهم

تنظمالتيالرياضيةالتجمعاتأكبرالرياضيةالبطولات

المشاركةالدولعددحيثمن؟العربيةالدولمستوىعلى

وتعد.خلالهاتقامالتيوالرياضاتالألعابوعددفيها،

.البطولاتهذهأشهرالعربيةالرياضيةالدورات

العربيةالرياضيةالدورات

الدولجامعةدولبينالعربيةالرياضيةالدوراتتقام

الدولجامعةمجلصرويوافق.سنواتأرلغكلالعربية

اقتراحعلىبناءالدورةبهاتقامالتيالدولةعلىالعربية

دورتانتقامألاعلى،العربوالرياضةالشبابوزراءمجلس

التي-للدورةالمنظمةالدولةوتحدد.واحدةدولةفيمتتاليتان

ألاعلى،الدورةلإقامةالمناسبةالفترة-الاختيارعليهاوقع

عشرينعلىتزيدولاأيامعشرةعنالدورةإقامةمدةتقل

نأويجب.والختامالافتتاحيوماذلكفييدخليوما،

التىالدولةجنسيةالدوراتهذهفىالمشاركاللاعبيحمل

قبلمنالمعتمدةللشروطوفقاالهواةمنيكونوأنيمثلها،

الختصة.الدوليةالرياضيةالاتحادات

إلىنائبهأوالدولةرئيسبوصولسدأ.الافتتاححفل

يدخل.المضيفةللدولةالوطنيالسلاموعزف،الحفلمقر

القدملكرةالعربىالاتحادأعضاء
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عرضرطابورفيالملع!إلىذلكبعدالدورةفيالمشتركون

علمها،وحام!!العربيةأ!ا!دواجامعةشعارحامليتقدمه

اسمتحمللافتةتتقدمه،الرسميبزيهفريهتكلويسير

حعسبالفرقوتسير.أصنىأ!اوعلمهايمثلهاالتىالدولة

المضيفةالدولةفريقأما،أ!دزلالأسماءالآلفبائىالترتيب

المنظمةالدولةرئيسيعلن.العرصتطابورمؤخرةشيفيسير

منأوللجامعةالعامالأمينايقومثم،الدورةافتتاحنائبهأو

علمبرفع،أطدورةالمنضمةااللجنةرئيسبصحبةعنهينوب

طوالمرفوعاالعلمهذاويظل.الرئيسىالملعبفيالدورة

الأمانةكلمةنائبهأوأ!لجامعةأحاماالأم!تيلقي.الدورةمدة

المشار!صداللاعبونويؤدي،أمحربيةاالدوللجامعةالعامة

.الدورةفعالياتتبدأثم،الدورةقسم

ةرأسدراأمحابأبرنامجيشتمل.الدورةألعاببرنامج

الألعابوتشمل.جماعيةوأخرىفرديةمسابقاتعلى

والجمباز،،والغطس،والسباحة،القوىألعاب:الفردية

الحرةوالمصارعة،والملاكمة،ولةالصاأوكرة،المضربكرةو

والرماية،،والفروسية،الأثقالرفعو،الرومانيةوالمصارعة

تيه.راأ*صاواو،لجودوا،جاتوالدرا

السلة،وكرة،القدمكرة:الجماعيةالألعابوتشمل

تضافأنويجوزالماء.وكرةاليد،وكرة،الطائرةوالكرة

رغبةعلىبناح!،احتياطيتانلعبتانالأساسيالبرنامجإلى

من،أخرىدولثلاثموافقةر،المشاركةالدوأ!إحدى

بالألعابالخاصةالمسابقاتوتلغى.الممظمةالدوأسةبينها

جميعتجرى.الأقلعلىدولتلاثفيهاتشاركلااكتى

الختصالدوليالاتحادأغانونوفقاوا!باريالتاطسابقات

ذلك.خلافعلىينصا-ما،أحبةط.

المراكزعلىالحاصلونأصلاعبونايتخذالفوز.مراسم

فوقالرياضيبزيهموهمأماكنهما،والثالثوالثانيالأول

القدملكرةالعربيةالدوريوأبطالالكؤوسكألربطولاتفىشاركتالتىالفرقبعض

كأ!!بطودةفيشاركوقدالسعوديا!ادسيةالاديفريق.القدمكرة

الرابعة.العرلية3!الكؤو

ألطاللطولةفيشارك،السعوديالشباررءساديفريق.القدمكرة

العربية.الدوري

أبطالبطولة!يشارك،الحرائريالشل!ناديضيق.القدمكرة

لعة.الراالحؤوس!

ألطاللولةفىشارك،الم!حريالإسماعيلىالادي!ريق.القدمكرة

العربيه.الدوري

ل!



الفائزيقفحيث،الشرفلمقصورةمواجه،مدرجقائم

الثانيالفائزيتخذهاالتيالدرجةقليلاتعلودرجةفيالأول

.يسارهعنالثالثالفائزيتخذهاالتىوالدرجة،يمينهعن

والفائزون،ذهبيةميدالياتالأولبالمركزالفائزونويمنح

الثالثبالمركزوالفائزون،فضيةميدالياتالثانيبالمركز

مسابقاتانتهاءعقبالميدالياتوتسلم.برونزيةميداليات

مع،الفائزةالثلاثالدولأعلاموترفع.مباشرةلعبةكل

قيامبعد،الأولبالمركزالفائزةللدولةالوطنيالسلامعزف

.الميدالياتبتسليمالمنظمةاللجنةورئيسالجامعةمندوب

أخرإقامةعقبالدورةختامحفليقام.الختامحفل

فىالمشاركةالدولأعلامحملةيدخل.مباراةأومسابقة

لأسماءالألفبائيالترتيبحسب،الملعبإلىالدورة

،الفرقلاعبيمنرمزيةأعدادخلفهموتدخل،الدول

منتصففىالجميعويقف،صفوففيجميغايسيرون

الدوريوأبطالالكؤولركأسبطولاتفيلثاركتالتىالفرقبعض

أبطالبطودةفيشاركالذيالتونسىالترحينادي!ريق.القدمكرة

العربية.الدوري

إحدىاستضافالديالسعوديألاتفاقنادي!ريق.القدمكرة

بها.وفازالعربيةالكؤوسكأسبطولات
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منأو،العربيةالدوللجامعةالعامالأمينيقوم.الملعب

علمبإنزالالمنظمةاللجنةرئيسويصحبه،عنهينوب

ينوبمنأو،للجامعةالعامالأمينشسلمهحيث،الدورة

الدولةالجامعةمجلسيقررحتىالعامةبالأمانةلحفظه،عنه

للجامعةالعامالأمينيلقيثم،التاليةالدورةبهاستقامالتي

.الدورةختامفيهايعلنكلمةعنهينوبمنأو

المنظمةالدولةتعين.الدورةعلىالمشرفةاللجان

ومتابعةتنفيذها،علىالإشرافيتولى،للدورةمديرا

ويكون،المنظمةاللجنةوقراراتوتوصياتبرنامجها،

الدولةوتشكل.بالدورةيتعلقماكلعنمسؤولأ

؟المجالاتفيالمتخصصينخبرائهامنلجنةالمنظمة

إدارةمنأكثر،أوممثلاتضم،والمالية،والإدارية،الفنية

عنوممثلا،العربيةالدولبجامعةوالرياضةالشباب

المنظمة،اللجنةتسمىالرياضيةللألعابالعربىالاتحاد

القدملكرةلعربية

فيشارك،التونسيالساحليالرياضىالنحمناديفريق.القدمكرة

العربية.الكؤوسكأسبطولاتإحدى

الأنديةبطولةفيشاركالذيالأردنيالفيصليلاديفريق.القدمكرة

الثالث.ترتيبهوكانبقو،أم399عامالعربية
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القدملكرةالعريةالدوريوأبطالالكؤوسكأسبطولاتفيشاركتالتيالفرقبعض

كأسلطولةفىشاركالدىالتولسىالملعبلادي!ريق.القدمصة

.حدةفيالعربيةالكؤوس

الألديةلطودةفىشاركوقدالسودالىالمريخناديفريق.القدمكرة

.المتحدةالعربيةلالإماراتالسادسةالعربية

)!كيؤء

ء4مبر!*

ت!!ء-!!عو*لأكأ!هيمة8!،،

**لم3ءلاكاأ،،?

العربية.المطولاتفيالقدمكرةمنافساتإحدىفعالياتمن

كأسبطهولةفىتاركالديالجزائريللكلور،ديينفر.القدمكرة

.حدةليالعرليةأكؤوسأ

بطولةفيشاركوقدالمغربىالبيضاويالودادناديلريق.القدمكرة

.المعربفىأقيمتالتىالتاسحةالعرليةالدوري

السلة.كرة!يالعربيةالمطولةمبارياتإحدى.السلةكرة

!ج



،الدورةشؤونعلىالعامبالإشرافتختصوهي

مواعيدوتنسيق،للدورةالعامالبرنامجتنفيذومتابعة

وتكون،الختلفةالألعاببينوالمبارياتالمسابقات

اللجنةوتستعين.بالدورةيتعلقماكلعنمسؤولة

الرياضيةوبالاتحادأتعنها،تنبثقفيعيةبلجانالمنظمة

الختلفة.للألعابالعربية

الفنيةاللجنةمثل،أخرىلجانفهناك،ذلكإلىوإضافة

المنظمة،بالدولةالمتخصصينأحدبرئاسةلعبةلكل

اللعبةفيمتخصص،دولةكلعنمسؤولوعضوية

الدولبجامعةوالرياضةالشبابإدارةعنوممثلنفمسها،

للاحتكامولجنة،للعبةالعربيالاتحادعنوممثل،العربية

إدارةوممثل،الرياضيةللألعابالعربيالاتحادممثلبرئاسة

اللعبةلجنةورئيس،العربيةالدولبجامعةوالرياضةالشباب

الاتحادوممثل،الدورةمديربرئاسةولجنةبشأنها،المتنافس

والرياضةالشبابإدارةوممثلالرياضيةللألعابالعربى

الواجبالشروطصحةمنللتأكد،العربيةالدولبجامعة

.الدورةفيتوافرها

عربيا.تنتشربدأتالتىالألعابإحدى.الطائرةالكرة
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العربيةالرياضيةللدوراتالمنظمةالهيئات

العربيالاتحادمعبالتعاونالعربيةالدولجامعةتشرف

ويجمع.العربيةالرياضيةالدوراتعلىالرياضيةللألعاب

فيالعاملةالأهليةالهيئاتالرياضيةللألعابالعربيالاتحاد

العربية.بالرياضةالنهوضعلىويعمل،العربيةالبلدان

اللجانمنالعربيةالرياضيةللألعابالعربيالاتحادويتشكل

والأعضاء،العربيةالرياضيةوالاتحادات،العربيةالأولمبية

الدولية.الأولمبيةاللجنةفيالعرب

تشمل:لجنة21وعددها.العربيةالأولمبيةاللجان

وتونس،،والبحرين،المتحدةالعربيةوالإمارات،الأردن

وسوريا،،انلسودوا،يةلسعودوا،وجيبوتىئر،لجزاوا

لكويت،وا،وقطر،وفلسطين،نوعما،قلعراوا،للصوماوا

ليمن.وا،نيايتاومور،لمغربوا،ومصر،وليبيا،نولبنا

:لألعاباتحادا62وهى.العربيةالرياضيةالاتحادات

وكرة،والرياضةالبدنيةوالتربية،القوىوألعاب،الاسكواش

،جاتلدراوا،لجولفواو،لجودوا،لجمبازوا،المضرب

وكرة،والسباحة،والرماية،الأثقالورفع،الرياضيةوالصحافة

الناشئين.بينالمنافسةألعابإحدى.الطاولةكرة
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التىاحرلىاالدراحاتيسماقما!سات.إحدىالدراجاتسباق

قو.لىأقيمت

الطاولة،وكرة،الطائرةأعرةوا،والشونج،والشرطة،السلة

والكاراتيه،،القدموكرة،والفروسية،الرياضيوالطب

اليد.وكرة،والملاكمة،والمعوقهيئ،والمصارعة،والمبارزة

أقيمتالتىالعربدةالرياضيةالدورات

بيانيلىوفيما.عربيةرياضيةدوراتثمانيأقيمت

الدوأ!وعددومكانها،إقامتهاوموعد،الدوراتهذهبأرقام

خلالها:أقيمتالتيالألعابوعددفيها،شاركتالتي

فيها:شاركتمصر،فىبالإس!صدرية،ام539عامالأولى

عامالثانيةبمألعابعضرحلالهاوأقيمت،دولثماني

،دولعشرفيهاشاركتر،لبنانفيببيروتأم،579

البيضاءبالدارام،619عامالثالثةبملعبة13خلالهاوأقيمت

21خلالهاوأقيمت،دولة11فيهاوشاركت،المعربفي

فيهاوشاركتمصر،فىبالقاهرةأم،659عامالرابعة،لعبة

،أم769عامالخامسةبملعبة13خلالهاوأقيمت،دولة41

وأقيمت،دولة11فيهاوشاركتسوريا،فىبدمشق

فيالبيضاءبالدارأم859عامالسادسة؟لعبة17خلالها

لعبة؟18خلالهاوأقيمت،دولة21فيهاوشاركت،المغرب

.القدملكرةالعربيالاتحادفيوالمسابقاتالدوراتلجنةاجتماعاتأحد

العربية.الشطرغبطهولةما!ساتإحدى.ال!ثطربخ

فيهاوشاركقسوريا،فيبدمشقأم،299عامالسابعة

الدورةوأقيمت.لعبة16خلالهاوأقيمت،دولة18

كميلمدينةفي،أم799عامالثامنةالعربيةالرياضية

91فيهاوشاركت،لبنانفىببيروتالرياضيةشمعون

الترتيبمصرأحرزت.ولاعبةلاعب022،مثلها،دولة

6ءوذهبيةمنها79:ميدالية391برصيدالدورةفىالأول

منالثافيالمركزفيالجزائروجاءت.درشنزية4.وفضية

ثم،ميدالية131أحرزتحيث،الميدالياتعددحيث

ميدالية.47برصيدالثالثالمركزفيالمغربجاءت

بفوزها-الدورةنجمة-علوانيرانياالمصريةالسباحةوتوجت

فضيتين.وميداليتينذهبيةميدالياتبتسع

وهي.معينةبألعابالخاصةالعربيةالرياضيةالبطولات

وكرةالقدمكرةمثل،واحدةلعبةفيمنهاكلتقامبطولات

علىيقاممافمنهابمالأرضيوالتنسالمضربوكرةالسلة

وكأس،العربكأسبطولةمثلالعربيةالدولجميعمستوى

دولمستوىعلييقامماومنها،القدمكرةفىفلسطين

وبطولة،القدملكرةالخلئالعربىدورةمثلالعربيالخليج

الريافسيينالمعلقينلجنة



اللجنةاجتماعاتأحد

العرليللاتحاد،الفسية

.القدملكرة

لحمةاجتماعاتأحد

الاتحاد،العربالحكام

.القدملكرةالعربي

475العربيةالرياضيةالبطولات

دولمستوىعلىتقاموأخرى،السلةلكرةالدوريأبطال

التعاونمجلحه!كأسبطولةمثلالخليجيالتعاونمجلس

.القدمكرةفىالدوريلأبطالالخليجي

أبطالللأنديةعشرةالثالثةالعربيةالأنديةبطولةأقيمت

حيث،تونسفي،أم799عامالقدملكرةالدوري

فيالأولبالمركزفازالذيالتونسىالإفريقىفريقاستضافها

علىالثانىالمركزالمصريالأهليفريقوأحرز،البطولة

والصفاقسيالإفريقيهيالدورةفيمشاركةفرقثماني

وكاظمةالسعوديوالأهلىالمصريوالأهلىالتونسيين

الأمعريوشبابالجزأئريتلمسانوودادالكويتي

العربيةالبطولةوأقيمت.الأردنيوالوحداتالفلسطيني

مأ799عامالقدمكرةفيالكؤوسأبطالللأنديةالثامنة

.المصريالإسماعيليناديفريقاستضافهاحيثمصر،في

البطولة،فيالأولبالمركزالجزائريوهرانمولديةفريقوفاز

بطولةوأقيمت.الثانىالمركزالسعوديالشبابفريقوأحرز

عامالقدمكرةفىالكؤوسأبطالللأنديةالثالثةالنخبة

بالمركزالمصريالأهلىفريقوفاز،المغربفىام799

المغربيخريبكةأوليمبيكفريقوأحرز،البطولةفيالأول

عامللتاكوندوالعربيةالأنديةبطولةوأقيمت.الثانيالمركز

السعوديالهلالناديفيهاوفاز،لبنانفيببيروتأم799

البطولةمنظماللبنانيلاسالالمولونادي،الأولبالمركز

الثالث.بالمركزالأردنيالفارسونادي،الثانيبالمركز

عامالقوىلألعابالعاشرةالعربيةالبطولةوأقيمت

بالمركزفيهاقطروفازت،السعوديةفيبالطائفأم799

فضية،وست،ذهبية)عشرةميدالية21بإحرازهاالأول

فيالبطولةمنظمةالسعوديةوجاءت(،برونزيةوخمس

!!
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ذهبية،)خ!سميدالية71أحرزتحيث،الثانيالمركز

فيالسودانجاءتثم(،برونزيةوخمس،فضيةوسبع

ذهبية،)اثنتينميدالياتثلاثأحرزتحيثالثالثالمركز

(.فضيةوواحدة

فيأم799عاماليدلكرةالعربيةالبطولةوأقيمت

بالمركزالمصريالأهلىصرية!فيهاوفاز،الأردنفيعمان

،السعوديوالأهلى،الإماراتيالأهلىفرقعلىالأول

.المصريوالأوليمبيم

بمالأوليمبيةالألعابفهد،الملكإستاد:ايضاانظر

فهد.الملككأسعلىالقاراتبطولة

الموضوععاصر

العربيةالرياضيةالدورات-1

الالتتاححفل

الدورةألعاببرلامح-!

المورمراسم!

الختامحم!ط

الدورةعلىالممترفةاللجالىهـ

العربيةالريافيةللدوراتالجظمةالهئات-2

العربيةالأولمبيةلىالب-أ

احرسهاالرياضيةالاتحاداتب

أقيمتالتىالعربيةالرياضيةالدورات-3

مينةبألعابالحاصةالعربيةالرياضيةالبطولات-4

أسئلة

فيها؟يمتماركوس؟العربيةالدوراتتقام!تى-أ

العرسة؟الرياضيةالدوراتبرلامجمكولاتما-2

العربية؟الرياصيةللدوراتالممظمةالهيئاتما-3

منها.حمسةادكر؟العرسةالرياضيةالاتحاداتعدد-4

حتىأقيمتالتىالعربيةالرياضيةالدوراتوأماكنتواريحادكر-5

.أم79!عام

فيسنوياتقامبطولةللإسكواشالأهراملطوول

لعبةفيتقامدوليةبطولةأكبروتعتبربمصر.القاهرةمدينة

وصل.للإسكواشالدوليألاتحادعليهايشرف،الإسكواش

ويشاركدولار.الفوأربعينمائةجوائزمنلهايخصصما

الرجالمنالعالممستوىعلىالإسكوالقلعبةعظماءفيها

في،الثلاثةالأهراماتسفحتحتالبطولةوتقاموالنساء.

،متفرجآلافلثلاثةتتسعبمدرجاتمحاطزجاجيملعب

العالمية.التلفزيونمحطاتجميعأحداثهاوتغطي

البطولةشهدالذيم6991عامالبطولةهذهتنظجمبدأ

.أم799عامأقيمتالتيالثانيةالبطولةوتلتها،الأولى

51منمحترفالاعبا56الأولىالبطولةفيشاركوقد

جانشيرخانالعالمبطلفيهاالأولبالمركزوفاز،دولة

برادةأحمدالمصريالبطلالثانيالمركزوحقق،الباكستاني

العالم.فيالثانىالمصنفايلزرودفيعلىتغلبالذي

البطولةفيشاركلمنمماثلعددالثانيةالبطولةفيوشارك

علىإسكواشلاعبوثلابناثنينأحسنمتضمنا،الأولى

كلمشاركةمرةولأولتضمنتأنهاكما،العالممستوى

بالمركزوفاز.أيضاعالمياالمصنفاتالإسكوالقلاعبات

جانشيرالباكستانيالبطلاشجالمسابقاتفيالأول

برادةاحمدالثانيوبالمركز،العالمفىالأولالمصنف،خان

فازتالنساءمسابقاتوفيالعال!.فيالخامسالمصنف

العالم،فيالأولىالمصنفةاصيةالأسترافيتزجيرالدسارة

الثانيةوالمصنفةأيضاالأستراليةمارتنميشيلأضانىاوبالمركز

أسال!ا.افى

أحمد.،برادةأيضئا:انظر

فهدالملككأسعلىللقاراتالفيفابطولة

جمعبهدفسنتينكلمرةتقامالقدمكرةفىمنافسة

علىيعودشريفتنافسفيواحدمكانفيالعالمقارات

البطولةهذهفكرةجاءت.الإيجابيبالمردودالعالميةالرياضة

لكرةوالامميويالسعوديالاتحادبينالقائمالتنسيقنتيجة

خادماسمبحملتتشرفكبرىبطولةلالمشحداث،القدم

عرفائالتكونعبدالعزيز،بنفهدالملكالشريفينالحرم!ت

الإنسانية.القضاياخدمةفىالثابتالم!لكةبدورعالمئا

الأبطالالقدملكرةالوطنيةالمنتخباتبمشاركةالبطولةوتتم

المضيف.والمنتخبقاراتهافي

يومالبطولةإقامةعلىالقدمأ!رةالدولىالاتحادوافق

القدملكرةالقاريةالاتحاداتووافقت،ام099ديسمبر7

أمريكاووسطوشمالالجنوبيةوأمريكاآسيامنلكل

عاممناعتباراالبطولةهذهتنظجمعلىوالكاريبى

استناداالبطولةهذهقارياتحادكلويستضيف.أم299

التعاقب.مبدأإلى

مجموعتين،إلىالبطولةهذهفيالمشاركةالفرقتقسم

كلفرقوتلعب،فرقثلاثمنمجموعةكلتتكون

والفائزان،الدوريبطريقةبعضمع!بعضهامجموعة

نهائيعلىيلعبانوالثانيةال!ولىالمجموعةفيالأولان

مجموعةكلفيالثانيبالمرحصالفائزانويلعب.البطولة

ونقطةللفائزنقطثلاثتمنح.والرالغالثالثالمركزينعلى

فريقينتعادلحالةوفيللخاسر،ولاشىءللشعادلواحدة

نتايجإلىين!،النقاطفينفسهاالمجموعةمنأكثرأو

،الأهدافلفرقثم،المعنيينالفريقينبينجرتالتيالمباراة

القرعة.تجرىثم،المسجلةالأهدافمنالأكبرللعددثم

وأمناءرؤولمماءمنللبطولةالمنظمةاللجنةتتكون

ويمثل.يختارونهممنأو،الخمسةالقاريةالاتحادات

مشاركا.عضوابصفتهالمنظمةاللجنةفيالمضيفالاتحاد

للمجموعتينالقرعةإجراءموعدالمنظمةاللجنةتحدد



477فهدالملككأسعلىللقاراتالفيفابطولة

حعسبفرقاتضيفأنلهاويحق،البطولةمبارياتوجدول

بتكليفالمستضيفالقاريالاتحاديقومضصوريا.ماتراه

المنظمة.اللجنةلقراراتوفقاالبطولةبتنطمأهلياتحاد

منالصادراللعبةلقانونوفقاالبطولةمبارياتتلعب

القدملكرةالدوليالاتحادطريقعنوالمعلن،الدوليةالهيئة

علىللمباراةالمحددالوقتنهايةفيالتعادلحالةفيالفيفا.

دقيقة03مدتهإضافيوقتيزادوالثانيالاولالمركز

بعدالتعادلاستمروإذا،راحةبدونشوطينعلىفيهيلعب

بالركلاتالأخذبعدالمباراةتنهىالإضافيالوقت

أماالفيفا.طريقعنالمعلنةللإجراءأتوفقاالترجيحية

بالضرباتوالرابفتنهىالثالثالمركزينتحديدمباراة

إضافي.وقتبدونمباشرةالترجيحية

الخمسة،القاريةللاتحاداتملكاالقاراتكأسيكون

يفوزالذيالأهليالاتحادويمنح،للمنافسةكأساويبقى

تقدم.دائمبشكلبهايحتفظالكأسمننسخةبالبطولة

للفائزوفضية،الأولبالمركزالفائزللفريقذهبيةميداليات

الثالثبالمركزالفائزمنلكلوبرونزية،الثانيبالمركز

تمنح،البطولةفىالنطفللعبجائزةوخمصوالرابرة

بها.يفوزلمن

الأولى،البطولةالقدملكرةالاسيويالاتحاداستضاف

وقامبتنطمها.القدملكرةالسعوديالاتحادكلفحيث

علىالأولىالبطولةبتنطمالقدملكرةالسعوديالاتحاد

العربيةبالمملكةالرياضفيالدولىفهدالملكاستاد

.ام299أكتوبر2.إلى6منالفترةخلالالسعودية

الأرجنتين،:هيمنتخباتأربعةالأولىالبطولةفيوشارك

العربيةوالمملكة،المتحدةوالولايات،العاجوساحل

أمريكامنتخبعلىالسعوديةمنتخبوفاز.السعودية

علىالأرجنتينمنتخبوفاز.الأولىالمباراةفي3/صفر

وفاز.الثانيةالمباراةفي4/صفرالعاجساحلمنتخب

المباراةفي113السعوديةمنتخبعلىالأرجنتينمنتخب

وحصلتالأولالمركزالأرجنتينحققتوبذلك،النهائية

السعوديةوحققت،الذهبيةوالميدالياتالبطولةكأسعلى

ولعب.الفضيةالميدالياتعلىوحصلتالثانيالمركز

تحديدمباراةالعاجساحلمنتخبمعأمريكامنتخب

نصيبمنالثالثالمركزفكان،والرابعالثالثالمركزين

،العاجساحلمنتخبعلى215فازالذيأمريكامنتخب

الرابع.المركزفيأصبحالذي

الثانيةالبطولةالقدملكرةالسعوديالاتحاداستضاف

مأ599يناير13إلى6منالفترةخلالنفسهالمكانفي

.القدملكرةالقاريةالاتحاداتكافةمعبالاتفاقوذلك

إلىقسمتمنتخباتستةالثانيةالبطولةفىوشارك

منتخباتمنالأولىالمجموعةتكونت:مجموعتين

الثانيةالمجموعةوتكونت،والدنماركوالمكسيكالسعودية

المنتخبوفاز.والأرجنتينونيجيريااليابانمنتخباتمن

علىفوزهبعدالأولىالمجموعةفيالأولبالمركزالدنماركي

،21/والمكسيكياصفر،2السعوديالمنتخبمنكل

نفسهاالمجموعةفيالثانىبالمركزالمكسيكيالمنتخبوفاز

المنتخبوفاز2/صفر.السعوديالمنتخبعلىفوزهإثر

علىفوزهبعدالثانيةالمجموعةفيالأولبالمركزالأرجنتيني

المنتخبمعالسلبيوتعادله،51/اليابانيالمنتخب

الدنماركيالمنتخبمنكلتأهلوبذلك.النيجيري

الدنماركيالمنتخبفازحيثالنهائيةللمباراةوالأرجنتينى

أ!دنماركاحققتوبذلك2/صفرالأرجنتينيالمنتخبعلى

البطولةكأسعلىوحصلت،البطولةفىالأولالمركز

الثانيالمركزالأرجنتينوحققت،الذهبيةوالميداليات

المنتخبولعب.الفضيةالميدالياتعلىوحصلت

المركزينتحديدمباراةالنيجيريالمنتخبمعالمكسيكي

المنتخبنصيبمنالثالثالمركزفكانوالرالغ،الثالث

بركلات6/5النيجيريالمنتخبعلىفازالذيالمكسيكي

بالتعادلللمباراةالأصلىالوقتانتهىأنبعدالترجيح

وحصلالراب.المركزفىنيجيريابذلكوأصبحت،111

البطولة،فيالنطفاللعبكأسعلىالدنماركيالمنتخب

نفسهالمنتخبمنلاودروببرايناللاعبحصلكما

اللاعبوحصل.البطولةفىلاعبأفضلكأسعلى

هدافكأسعلىالمكسيكيالم!مخبمنجارسيالويس

خوزيهنفسهالمنتخبحارسحصلكما،البطولة

البطولة.فىمرمىحارسأفضلكأسعلىكامبوس

العربيةالمملكةتنظيمبهظهرالذيالكبيرالنجاحبعد

لكرةالدوليالاتحادقام،والثانيةالأولىللبطولتينالسعودية

الرسميةالبطولاتضمنالبطولةهذهباعتماد"!فيفا"القدم

علىللقاراتالفيفابطولةمسمىتحتعليها،يشرفالتي

واعترتبها،خاصةلجنةبتشكيلوقامدهد،الملككأس

الاتحادينظمهاالقدملكرةعالميةبطولةأكبرثانيبذلك

العالم.كأسبعدالدولي

12إلى21منالفترةخلالالثالثةالبطولةواقيمت

العربيةالمملكةضفيالريابمدينةام799عامديسمبر

العربيةالمملكةهىدولثمانىفيهاواشتركت.السعودية

-ام699عاماسياكأسوبطلالمضيفةالدولة-السعودية

،أم699آسيالبطلالوصيفالمتحدةالعربيةوالإمارات

بطلإفريقياوجنوب،المضيفةالدولةهيآسيابطللأن

بطلوالمكسيك،ام699عامالإفريقيةالأمكأس

وصيفالتشيكوجمهورية،أم699عامالذهبيالكأس

ألمانيا،وهوالبطلمحلحلحيثاوروباقارةكأس

،ام699-5991عامأوقيانوسياقارةأمبطلوأستراليا
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،ام599عامأمريكاكأسبطلوصيفوالأروجواي

الفرقوقسمت.أم499لعامالعالمبطلوالبرازيل

المجموعةضمتحيث،بالقرعةمجموعتينإلىالمشاركة

والمكسيك،،والبرازيل،السعوديةالعربيةالمملكة:الأولى

العربيةالإمارات:الثانيةالمجموعةوضم!وأستراليا.

وجمهوريةإفريقيا،وجنوب،والأروجوايالمتحدة

التشيك.

مبارايات،ثلاثالمجموعتينمنفريقكللعب

بالمرصابىاز!لفيزعنالأولىالمجموعةنتائجوأسفرت

منك!!علىفازتحيث،نقاطسبعبإحرازهاالأول

سلبياوتعادأ!ت213والمكسيك3/صفر،السعودية

الثانىالمركزفيجاءتالتىستراليامبنأهدافبدون

المكسيكمنكلعلىفازتحيث،نقاطأربعباحرازها

نتابالمجموعةوأسفرتأ/صفر.والسعودية،31/

تسعبإحرازهاالأولبالمركزاللأروجوايممافوزعنالثانية

المتحدةالعربيةالإمارأتمنكلعلىفازتحيثنقاط

21/اضشيكاوجمهورية/4،3إفريقياوجنوب2/صفر،

حيثأربنقاط،لماحرازهاالثانيالمركزفىجاءتالتي

معوتعادات،61/المتحدةالعربيةالإماراتعلىفازت

فازتالنهائىقبلاصدوراوفى.2/2إفريقياجنوب

أسترالياوفازتاصفر،2التشيكجمهوريةعلىالبرازيل

الوقتفىالذهبيبالهدفا/صفرالاروجوايعلى

الإضافي.

فيالبرازيلتتويجعنللبطولةالنهائيةالنتائجوأسفرت

أحرزتالتىاصفر6أسترالياعلىفوزهابعدالأولالمركز

الثالثالمركزالتشيكجمهوريةوأحرزت،الثانىالمركز

المركزفيجاءتالتىا/صفرال!روجوايعلىفوزهابعد

أغلىيعدالذينيلسونديالبرازيلياللاعبفازالرالغ.

وحصل،البطولةفيلاعبأفضلبلقبالعالمفيلاعب

علىروماريواللاعبحصلكما،الذهبيةالكرةعلى

سيميثتافلاديميرالتشيكىاللاعبوحصل،الفضيةالكرة

بلقبروماريوالبرازيلىالمهاجموفاز.البرونزيةالكرةعلى

سبعةلتسجيلهالذهبيالحذاءعلىوحصل،البطولةهداف

التشيكىاللاعبالفضىالحذاءعلىحصلفيما،أهداف

وحصل،أهدافخمسةسجلحيثسيميثتافلاديمير

حيثالبرونزيالحذاءعلىرونالدوالبرازيلياللاعب

علىإفريقياجنوبمنتخبوحصل.أهدافخمسةسجل

الىسطخطلاعبوحص!.النطفللعبالفيفياكأص!

لاعبأفضلجائزةعلىالبرازيلمنتخبفريقرئيسدونقا

لقبعلىلاعبينثلاثةوحصل.النهائيةالمباراة!ي

مباراةفيأهدافثلاثةوسجلوا،البطولةفىلم"هاتريك

مباراةفيسميكالتشيكياللاعب:وهمواحدة

المبارةفيوروماريورونالدوالبراريليانواللاعبان،الإمارات

أمشراليا.معالنهائية

فهد.الملكإستادأيضا:انظر

علىللقاراتالفيفابطولةانظر:.القاراتبطولة

فهد.الملككأس

الأصلىموطنهايكونقدأعشابمجموعةاليطوفدة

تتم.التبيةباسمكذلكوتعرف.البرازيلأوالأرجنت!ت

بستانيةكزهورأخرىبلادفىواسعنطاقعلىزراعتها

ويعطيصغير.وبرالبطونيةنباتويغطي.حوأجة

ذاتلأزهارهنظراالبطونيةلنباتكبيرةقيمةالبستانيون

ولبعض،مخمليةكبيرةوهى،الجميلةالقمعيةالأشكال

الأنواعلبعضبينماالبتلاتمنفرديةسلسلةالأنواع

مزدوجة.سلسلةالأخرى

منلأكثرتعي!ق)نباتاتمعمرةالبطونيةنباتاتمعظم

كنباتاتماتزرععادةولكنهاغرس(،إعادةدونعام!ت

.الأولعامهاخلالتزهرلأنهاحواسة،

منأو،النباتاتشتلاتمنالبطونيةنباتاتتممووقد

كنباتاتشائعةوهي،الموابالمشمسةفيوتترعرعالبذور،

المعلقة.السلالأوالنوافذ،لمزهريات

محتلفة.ألوانذات،الحجمكبيرةقمعيةأزهارلهاالبطونيةنباتات

الرجاجية.الموافذومزهريات،الحدائقفيواسعنطاقعلىوتزرع



947الأحمرالبطيخ

الفصيدةإدىتنتمينباتاتعدةثماراسماليطيخ

ولهافقط،واحدلفصلالبطميخنباتاتتعيش.القرعية

وأالزاحفةالسيقانوتثبت.مشعرةوسيقانأوراق

بمحاليق.عليهاتتسلقالتىبالأجسامنفسهاالمتسلقة

.صغيرةلحسلكيةملفاتتشبهمحورةأوراقالمحاليقوهذه

وتتفاوتحدما،إلىبيضيةأومستديرةالبطخوثمار

لمشتيمترا03عادةطولهاويبلغ.والقوامالحجمفيكثيرا

وأربعةواحدكيلوجرامبنأوزانهاوتتراوحأكثر،أو

القرنفلىاللونبينألوانهاوتتفاوت.كيلوجرامات

الداكن.والأخضرالبياضإلىالمائلوالأصفرالسالمونى

وأأصفرأوأبيضأوأخضريكونوقد،عصاريواللب

أحمر.أوقرنفلياأوبرتقاليا

آمميا،أواسطمنأتىالبلإخأنالنباتخبراءويعتقد

زرعوقدبريا.ينموالبطخأحدصادفأنيحدثلمولكن

يزرع،واليوم.البطجخأنواعبعضوالإغريقالقدماءالمصريون

العالم.أنحاءكلفىالجافةالدافئةالبلادفىالبطخ

البطئ.منمتعددةأنواعتزرع.البطيخأنواع

الحافظةالموادصناعةفيمنهاأنواعثلاثةوتستخدم

الشرقيالخللاتوبطيخالمصريالبطخوهيوالخللات،

البطيخإنتاجفيالرائدةالدول

العامفيالمنتجةالبطيخكميات

...............تركيا

متريطن000.065.1

ا..........الصين

متريطن15.1"لم...

"..........إيران

متريطن15.1"0007

".......المتحدةالولايات

متريطن082،"""

......المكسيلث

متريطن00047.6

".....رومانيا

متريطن000.106

"....مصر

متريطن294لأ...

....اليابان

متريطن004لم.".

"...إيطاليا

متريطن000386

...فرنسا

متريطن000.134

.م3991،المتحدةالأصالماو،تقد-سات،الرراعيةالإحصاءات،تلياقاعدة:المصدر*

الانتشار.شائعةليستالأنواعوهذه.الملتويوالبطخ

ولا،الزينةفييستخدم،عطرةرائحةذورابعنوعوهناك

وأالليمونثمرةحجمحجمهايبلغالتيثمرتهتؤكل

.البرتقال

إلىالتجاريةالأهميةذاتالبطخأنواعكلوتنتمى

والبطخالمضاوالشمامالحقيقيالشمامومنها،الشمام

الشبكى،البطيخأيضايسمىوالذي،الشمامويزرع.العسلى

الخارجىالشماموسطح.الشماليةأمريكافيحقولفىبكثرة

الشكل.شبكيبنمطومغطى،باهتأصفرلونذوأملمه!،

ورائحةحلومذاقذو،اللونسالمونيقرنفلىأوأخضرولبه

أجزاءفييزرعوالذي،المضلعوللشمام.المسكرأئحةتشبه

إلىلونهيميل،نتوءأتذوخشنسط!حأوروبا،منعديدة

العسليوالبطجخ.المذاقحلوالمصفرالبرتقاليولبهالاخضرار،

إلىأبيفيميللونه،أملسخارجيسطحذوالشماممننوع

.المذاقحلوأخضرولبالخضرار،

الأصفر،فالبطيخ.البطجخمنأخرىأنواععدةوهناك

ومخدد،مجعدسطحذوالشماممننوع،المثالسبيلعلى

الأصفر.البطيخانظر:.الشتويالبطيخأيضئاويسمى

مننوع،المحتلةفلسطينفييزرعالذي،أوجينولثممام

.الشماممننوعشارنتيهوشمام.المضلعالشمام

يختمي،اللونأحمرالبطيخمننوعوالبطئالأحمر

انظر:.الكرومعلىويزرع،القرعيةالفصيلةإلىأيضا

الأحمر.البطيخ

(.المضلعالشمام:)صورةالشمامأيضا:انظر

،البلدانبعضفيحبحبويسمىالأ!حمرالبطدخ

الماء.من%39حواليمنتتكونكبيرةحلوةفاكهة

للأكل.صالحالعصارةكثيرولبناعمةقشرةللبطجخ

وأمخططةالقشرةوتكون،كثيرةبذورالبلإبهومعظم

الضاربالأخضرمناللونفيوتتراوحواحد.لونمن

الناضجالبطخلبويكون.الداكنالأخضرإلىللرمادي

قرمزياأوبرتقالياأوأصفرأوللأخضرضاربأأبيضأوأبيض

نأغيركجمأ8إلى32.منالواحدةوتزنأحمر.أو

كجم.45علىيزيدمامنهاالواحدةتزنالأنواعبعض

المستطيل.إلىالمستديرمنالبطيخشكلويتراوح

)أ(وفيتامينىللبوتاسيومجيدأالبطئمصدراويوفر

فيتقدمكحلوىأو،السلطةمعأوطازجاويؤكلو)ج(.

فيوتستخدمالقشرةتخليليتموأحيانا.الطعاموجبةنهاية

قبلعادةتقدمالتيالوجباتصناعة)أي.المقبلاتصناعة

(.الرئيسيةالوجبات

ولهذاالمعترلق.النباتسوقعلىالبطخوينمو

فإنسنويا،البطجخزرعإعادةمنلابدولأنه،المسبب



الأصفرالبطمخ048

الأرهارم!الثمرةوتحرح،العصارةكثيرةحلوةفاكهةالأحمرالبطيخ

.هراتا!تتلقحأنبعدالبطيخلباتالصفراء

فصلالنباتويتطلب.الخضراواتمنيعتبرونهالبستانيين

الخفيفةالرمليةالتربةفىبقوةوينموطويلا،دافئانمو

بحيث،المطيخحبوببزرعالزارعونويقوم.الحمضية

وفى.أبم2،بمقداربعضعربعضهامتباعدةتكون

جواءالاوفىأمتار.3أحوابمقدأرمتباعدةصفوف

زرعغالباشمقصيرافيهاالنموفصليكونالتيالباردة

شتلهايتمثم(،زجاجيةمستنبتات)دفيئاتفيالحبوب

الصقيع.خطريزولأنبعدالحقولفى

يصلمداداتتسمىزاحفةطويلةسوقاالكروموتعطي

وزهراتلولبيةرفيعةمحاليقوتنتج،أم2إلىبعضهاطول

فتمنعالحقلفيأشياءمعنفسهابتثبيتالمحاليقوتقومصفراء.

وبذلك،العاصفةالرياحهبوبعندالدحرجةمنالبطجخ

الأزهارمنالفاكهةوتخرج،بهندباتوجودمنينجو

التلقيح.أسابئمن6إلى4بعدالنموكاملةوتصبح،الملقحة

طرفويصبحقاتما،القشرةلونيصبحالبطيخينضجوعندما

صوتاالناضجةالبطخةوتحدثما.حدإلىمسطحاالثمرة

باليد.عليهاالضربعندمكتوما

أكبرمنويعتبرالذبوليسمىفطريمرضوهناك

الذبولفوويظلالبطئ.نباتلهايتعرضالتيالافات

عدةالبطيخمنجديدةنباتاتيصيبوقد،التربةفي

محصولبنقلالذبولبمكافحةالمزارعونويقوم.سنوات

سنة.كلدوريبشكلجديدحقلالبلإإلى

ومنإفريقيا.فىالبطخنباتنشأةكانتوربما

المتحدةالولاياتفىيزرعبدأالبطجخنباتأنالمعروف

أصبحتالحالىالوقتوفي.ام962عاممنذالأمريكية

أنهكما،للبطجخالمنتجةالدولمقدمةفىوالصينتركيا

العالم.أنحاءكلفىواسعنطاقعلىيزرعأصبح

كا!؟ص**3ش!73113،يخلملم/

*:!+لا-!كا-"خمخهكل!*

ص!يركوو

لالعصير.غيل!ولهالحريىفييمضحالأصفرالبطيخ

بامسمأحيائايسمىالفاكهةمننوعالأصدراليطيخ

وأمستديرشكلالأصفروللبطيخ.أصشماماأوالشاءبطيخ

ولب،مجعدةقشرةالبطجخولهذا.الطرفمستدقبيضى

،عديدةسطحيةأخاديدوللقشرةبالعصير،غنىيؤك!!

أثناءالذهبيالأصفرإلىالأخضرمنلونهاويتحول

أخضر.أوأبيضلبالناضجةالصفراءوللبطجخة.النضج

يميزالذيالطعمذلكلهوليس،المذاقحلوفهواللبأما

بفيتامينجغنيالأصفروالبطيخ.الأخرىالشمامأنواع

.الطعامبعدكتحليةويؤكل،والبوتاسيوم

ويحتاجالمعترشة،النباتاتفىالأصفرالبطيخوينمو

ويسمى.الخريفأواخرفيوينضج،طويلنموموسبمإلى

منالعديدفىيتوفرلأنهالشتاء،ببطيخالبلإإلاصفر

الشتاء.خلالالمركزيةالأسواف

تركياجنوبىفيكاسابابلدةمنالبطئالأصفرويأتي

تورقوتلو.الآنالبلدةوتسمى

.الشمامانظر:.العسليالبطيخ

الصناعي.القلب)التحاويص(،القلبانظر:.اليطين

الجنين.:انظر.البطيئة

البلادفيالبريالنباتانظر:الزرقاء.البظرية

الررقاء(.)المطريةالعربية

منالموتىبعثعندالقيامةيومالخلائققيامهواليعث

سيحاسبالذياليوموهوالنشور،أيضاعليهويطلقالقبور،

الدنيا.فىعملوهاالتيأعمالهمعلىفيهالناسالله



81،الميلادبعد

الإيمانوهو،الإيمانأركانمنركنبالبعثوالإيمان

يؤمنونوالذين):الحكيمالتنزيلفىجاءالاخر،باليوم

يوقلون*!هموبالآخرةقبلكمنانزلوماإليكانزلبما

حياةهيالإسلامفيالحقيقيةالحياةإنبل.4:البقرة

لهوإلاالدنياالحياةهذهوما):تعالىاللهيقول،الاخرة

يعلمون!كانوالوالحيوانلهيالآخرةالداروإنولعب

الحياةتعنىالمفسرونيقولكماوالحيوان.64:العنكبوت

ماعلىالناسيحاسبالبعثوعند.الباقيةالحقيقية

وذلكالجنةدخلواخيراإن،الأيامسالففيقدموا

وذللثالناردخلواشسراوإن،ورحمتهولطفهاللهبففول

بعدله.

الأدنىالشرقشعوبعندآخرمعنىللبعثكان

إلهتموزأسطورةفيمتمثلاالرافدينبلادمثلالقديمة

أسطورةوفي،للحياةأعادتهثمعشتارقتلتهالذيالخصب

إلىايزيسزوجتهفأعادتهسيتأخوهقتلهالذيأوزيريس

منالناسقيامأيبمالمعروفبمعناهالبعثفكرةلكن.الحياة

.الشعوبتلكلدىمعروفةتكنلمالحسابيومالقبور

الدياناتمعإلاالعقائدأساسفىالبعثفكرةتصبحولم

(.يةواليهود،نيةوالنصرا،)الإسلاماسمماوية

عندهمويعنى،النصرانيةفيخاصمعنىلهوالبعث

يوما04ومضيالقبرمنالسلامعليهالمسيحعيسىقيام

ذلكويعد.النصرانيةالعقيدةفياساسيعنصروهو،عليه

لبعثومقدمةالفداءوخاتمةالمسيحلرسالةضماناعندهم

البشر.جميع

تقدمأستراليةمنظةالأسئراليةالداخليةالبعثة

أسعستوقد.الأستراليةالبراريفىللسكانالمساعدة

بعدأم219عامالأستراليةالداخليةالبعثةالمشيخيةالكنيسة

جونوهوكهانها،أحدأعدهالداخلىالوفيحولتقرير

عامفي.عليهومشرفاالبعثةلعملمنظمافلينوأصبح.فلين

المؤلفةالأولىالأدغالقساوسةدوريةالعملبداتام139

ووليم،الجنوبيةأستراليافيبلاومانبروسروبرتمن

ما289عاموفي.الغربيةأستراليافيستيفنسجيمس

ركبتالثانيةالسنةوفي،الجويةالطيةالهيئةالبعثةأسعست

لاندكوينزفيداونزأغسطسمنطقةفيلاسلكيجهازأول

إلىالجويةالطبيةالهيئةتحولتأم939عاموفي.الشمالية

الطائرين.الأطباءمصلحة

التوحيديةالأستراليةالكنيسةاتفقتام979عامفي

الداخليةالبعثةاسماستعمالوقفعلىالمشيخيةوالكنيسة

حدودخدماتمنكلالقديمةالمنظمةوخلف.الأسترالية

للكنيسةالدأخليةوالبعثة،التوحيديةللكنيسةالوطنيةالبعثة

المشيخية.

.اتجاهاتأربعةفيطائرةلمساربيانيخط

ثلاثةدهفراغأيأنفياللإنسانيفكرعادةالرايعاليعد

ستةطولهالذيفالصندوق.والارتفاعوالعرضالطولأبعاد:

وصفهيمكن،مترانوارتفاعهأمتار،أربعةوعرضهأمتار،

هذهامشخداميمكنكما2(..4)6.الأرقامبمجموعة

مثلاوليكن-الفراغفىنقطةموقع-لوصفأيضاالمجموعة

بثلاثةمتحركةطائرةموقعتحديديمكنلاأنهغير.طائرةموقع

بمجموعةالجو،فيطائرةموقعتحديدنستيمولكي.أرقام

الزمن.هورابعبعدإلىنحتاجفإننامثلا،2(.4.)6الأرقام

فىيحددأنالجوفيتطرالتيالطائرةلمساريمكن

تقلععندماوذلك،البيافيالرسمفيكماأبعادأربعة

الشرقي.الجنوبنحووتطر(.)النقطةمنالطائرة

النقطةجنوبمسافتهايوضح)س(المحورفيفالموضع

شرقمسافتها)ص(المحورفىالموضعيوضحكما(،.)

أماارتفاعها.)ع(المحورفيالموضعويوضح(،.)النقطة

وتحددالفضاء.عبرالطائرةمساريمثلفإنه)ز(المنحنى

أزمانأربعةفيالطائرةموضع)ز(المنحنىعلىالتيالنقاط

.4زإلى().زتسمىمختلفة

الرياضياتعالبمأدركالعشرينالقرنأوائلوفي

العالماطلقهاالتيالنسبيةنظريةأنمنكوفسكيهيرمان

وكماأبعاد.أربعةذاكوناوصفتأينشتاينألبرتالفيزيائي

الأبعادمعيندمجالزمنيالبعدفإنمنكوفسكييرى

ذلكبعد)الزمكان(المكان-الزمانليشكلالثلاثةالمكانية

وأأبعادأربعةذاتهندمميةأشكالبدراسةالرياضيونبدأ

لنسبية.انظر:اأكثر.

دوميني،أنوتعريبها،لاتينيةدعبارةاختصارالميلادلعد

إلىإشارةوهى.المعسيحيعنيسيدنا،ميلادسنةومعناها:

الراهببدأ،م532سنةففيللميلاد.كذاسنة

بموجبهتؤرخنصرانيانظاماإكسيجيووسديونيسيوس
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النظربعد482

المسئتدبأنيعتقدالتىالسنةفييبدأوهو،الأحداث

الحدثهذاتليالتيالسنةسميتفقدوعليهفيها.ولد

سنةحدثفماللميلاد.كذاسنة(المسيحولادة)وهو

بعدعام005مروربعدجاءقدحدوثهفإنمثلام005

وقوعهفإن،تلاهالذيأعامأفيحدثوما،المسيحميلاد

وهكذا.م105سنةفييكون

)أي.مقالمسيحميلادتسبقالتيالسنواتوتسمى

قدمثلا.مق005سنةفأحداث(،المسيحميلادقبل

بهاحدثوما،المسيحميلادمنسنة005قبلحدثت

سنةفييكونوقوعهافإنمثلا،سنةمروربعدأ4حداثمن9

أناحتخصايستطيعحيثبصريعيبالئظرلعد

غيرالقريبةالأشياءتبدوولكنبوضوحالبعيدةالأشمياءيرى

البصر.مدأغظالحالةهذهعلىالأطباءويطلق.واضحة

صغيرةالعينحدقةتكونالنظربعدحالاتمعظموفى

الضوءأشعةتقعبحيثالخلفإلىالأماممنجدا

نأمنبدلامباشرةالعينشبكةعلىالأشياءمنالمنعكسة

.البصريالتمركزبؤرةفيأولاتقع

عمليةخلالمننظرهائعدمنتصححأنالعينتستطع

تتقلص،العينتكيفحالةوفي.العينتكيفباسمتعرف

دائريةأكثرالعينعدساتتجعلبحيثمعينةعضلات

أكبرقدرةأسدساتاأطىيص!توهكذاالدوائر،فيوأكثف!

حتىاسسليمةأح!تاعدساتتتكيفوعموماالتركيز،على

لكن.أجصرياالتمركزبؤرةفىالقريبةالأشياءتدخ!!

تتكيفأنيجبالنظربعدمنتعانيالتيالعينعدسات

التيالعينأنمنالرغموعلى.الحادةالبعيدةالرؤيةترىحتى

،البعيدةللأجساممحددةصوراتستقبلالنظربعدمنتعاني

الإجهادحدوتإلىيؤديقدللرؤيةالبالاليهالتكيفأنإلا

تكونلاقدالعدساتأنعنفضلابمأ!همداعواالبصري

.المحددةالقريبةالرؤيةلإتمامملائمةبويقةمستعدة

النظربعدلديهمالذينوالأفرادالشبا!ويستطيع

منسواءالمحددةالرؤيةلحدوثأنفسهمي!سفواأنالمتوسط

تبدأالإنسانيكبرعندماوأممن.بعيدةأوقريبةمسافات

علىالقدرةتدريجياوتفقدالضعففيالعينعدسات

بلوغهمعندالنظرببعدكثيرونأفراديشعرولذا،التكيف

يمكنولكنالنظر،بعدعلاجيمكنولانسبيا.كبيرةسنا

الطية.والعدساتالنظاراتباستحدامتصحيحه

بعلوكلمة.التوراةحقبةفيالإسرائيليونعبدهصنملعل

للإشارةأحيانااستعملتوقد.الزوجأوالسيدأوالربتعني

العاصفةإلهإلىعموماتشيروهى،إسرائيلبنيعندالإأ!هإلى

فىالأمطاروهبهموالذي،الإسرائيليونعبدهأرزياأصن!ااأش

وعندمازعموا.ك!اخصبةالتربةأججعلالخريففص!

عبادةإلىانقادوا،كنعانبلادفيالإسرائيليوناممتوطن

رعيأجلمنالخصوبةسيهبهمأنهمنهماعتقادابعلصنمهم

اهابإسرائيلملكزوجةوكانت.زرعهمونموقطعانهم

إلىإسرائيلبنيتردأنحاولتوقدبعلا.تعبدإيزابيلالملكة

هذاذكروقدلها.إلياسالنبيبمعارضةقوبلتلكنهادينها،

ذإ*المرسلينلمنإللاسوان):تعالىقال،القرآنصريحفي

الخالقين!أحسنوتذرونبعلاأتدعون*لتقونألالقومهقال

عباسكابنالمفسرينأكثروذهب.أ-25أ23:أ!افاتا

أهلبلغةرباتعنيالتيبعلأأنإلىوقنادة:عكرمةشمجاهد

حولالخلافوبقي.إسرائي!!لنوعبدهصنمااسما!ييت،ا

البابليالغزوجاءحتى،الإسرائيليونيعبدهإلهابعلاتخاذ

..مق586أو587عاميهوذالمملكة

بعلألوهيةويبطل،ذلككليكذبالقرآنجاءوقد

الخالقين!أحسنوتذرونبغلاألدغون):تعالىتولهنى

يضر.ولاينفعلاصنمسوىيكنلمفبعلأ.2:هالصافات
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